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مسئولنشریهالکترونیکیپیامپتروشیمی سرمقالهایوببنوی-مدیر

بـــا رشـــد فزاینـــده مصـــرف محصـــوالت 
ایجـــاد  و  جهـــان  در  پتروشـــیمیایی 
طـــی  حـــوزه  ایـــن  در  گســـترده  بـــازاری 
سیاســـت گذاران  گذشـــته،  ســـالیان 
کشـــور با تمرکز در برنامه ریـــزی، طراحی 
و احـــداث مجتمع هـــای عظیـــم نفـــت، 
گاز و پتروشـــیمی درصدد استفاده بهینه 
از ایـــن منابـــع اقتصـــادی بـــا مشـــارکت 
خارجـــی  و  داخلـــی  ســـرمایه گذاران 
وجـــود  مزیـــت  از  بهینـــه  بهره گیـــری  و 
منابع عظیـــم هیدروکربـــوری و موقعیت 

بـــا  کشـــور  جغرافیایـــی  اســـتراتژیک 
اســـتفاده از آخرین دستاوردهای دانش 
و فنـــاوری در این صنعت مهم بوده اند. 
ســـال 1399 ســـال تســـریع در بهره 
کثـــری از اجـــرای طرح های  برداری حدا
کـــم بـــر  پتروشـــیمی و تغییـــر شـــرایط حا
شـــکوفایی  پتروشـــیمی برای  صنعـــت 
کشـــور خواهد  مجدد پتروشـــیمی ها در 
بـــود.  باور داریم همه نقش آفرینان این 
صنعت اهتمـــام ویژه ای بـــه اقدام های 
موثـــر همســـو بـــا تحقـــق اهداف چشـــم 

انـــداز با رعایـــت سیاســـت های اقتصاد 
داخلـــی  تـــوان  بـــر  مبتنـــی  و  مقاومتـــی 
دوم  جهـــش  تـــا  داشـــت  خواهنـــد 
موتـــور  عنـــوان  پتروشـــیمی به  صنعـــت 
محرک تکمیل فرآیند توســـعه صنعتی و 

گیرد. کشـــور صـــورت  اقتصـــادی 
در همین راســـتا تعداد مجتمع های 
تولیـــدی از 45 واحـــد در ســـال 92 بـــه 
64 واحد تا شـــهریور ماه 1399رســـیده 
کـــه رشـــدی معـــادل42 درصـــد  اســـت 
داشـــته و بـــر همیـــن اســـاس در ظرفیت 

اهمیت و جایگـــــــاه صنعت پتروشیمی در اهمیت و جایگـــــــاه صنعت پتروشیمی در 
بخش صنعـــــــــــــــــــــــــــــت و اقتصاد کشور بخش صنعـــــــــــــــــــــــــــــت و اقتصاد کشور 
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اهمیت و جایگـــــــاه صنعت پتروشیمی در اهمیت و جایگـــــــاه صنعت پتروشیمی در 
بخش صنعـــــــــــــــــــــــــــــت و اقتصاد کشور بخش صنعـــــــــــــــــــــــــــــت و اقتصاد کشور 

تولیـــد ایـــن دوره رشـــد 50 درصـــدی را 
هستیم.  شـــاهد 

در ارتبـــاط با تنوع تولید محصوالت 
پتروشـــیمی، بـــا بکارگیـــری راهکارهـــای 
متعـــدد در غلبه بـــر مشـــکالت موجود 
ک های باالدســـت،  کمبـــود خورا اعم از 
تعمیراتـــی  فرآینـــدی،  مشـــکالت 
تـــوان  بکارگیـــری  بـــا  همچنیـــن  و  و... 
متخصصیـــن داخلـــی و تســـریع در راه 
صنعـــت  متعـــدد،  پروژه هـــای  انـــدازی 
پتروشـــیمی از تولید 107 نـــوع محصول 

در ســـال 1392 بـــا رشـــد 35 درصـــدی 
بـــه تولیـــد 144 نـــوع محصول در ســـال 

اســـت. رســـیده   1399
همچنین با افزایـــش ظرفیت تولید 
تـــن در ســـال 1392  از 56/7 میلیـــون 
بـــه 85/2 میلیـــون تـــن در ســـال 1399 
افزایش یافتـــه، میزان تولید محصوالت 
پتروشـــیمی در ایـــن دوره زمانی با رشـــد 
67 درصـــدی از 40/6 میلیـــون تـــن در 
ســـال 1392 بـــه حـــدود 68 میلیون تن 

در نیمه ســـال 1399 رســـیده اســـت.

رونـــد رو بـــه رشـــد توســـعه صنعـــت 
ایـــن  می دهـــد  نشـــان  پتروشـــیمی، 
صنعـــت ارزش آفرین افزون بر تامین نیاز 
داخـــل می توانـــد در توســـعه صـــادرات 
کند.  غیرنفتـــی نیـــز نقش اساســـی ایفـــا 
بـــر همین اســـاس برای توســـعه صنعت 
بایـــد حرکـــت در مســـیر تکمیـــل زنجیره 
ارزش و تولیـــد محصـــوالت نهایـــی بـــا 
مـــورد  فروشـــی  خـــام  کاهـــش  هـــدف 
گرفتـــه و حلقه هـــای  توجـــه ویـــژه قـــرار 

کرد. ایـــن زنجیـــره را بـــه هـــم متصـــل 
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با تکیه بر توان داخلی با تکیه بر توان داخلی 
یم ها را شکستیم یم ها را شکستیمسد تحر سد تحر

صنایع شـــیمیائی یکـــی از اصلی تریـــن ارکان اقتصاد 
ایجـــاد  روش هـــای  موثرتریـــن  از  اســـت.یکی  دنیـــا 
تعـــادل در عرضـــه و تقاضـــای محصوالت باالدســـت 
و میانـــی نظیـــر متانـــول،  توســـعه صنایـــع شـــیمیائی 
کوچک اســـت. صنایع شـــیمیائی یکـــی از بزرگترین و 
گســـترده ترین زنجیره صنایع موجود در مقایســـه با 
گردش  کـــه  ســـایر صنایـــع در جهان بشـــمار می رود 
 3900 معـــادل   2019 ســـال  در  صنعـــت  ایـــن  مالـــی 

میلیـــارد یـــورو بوده اســـت. 
صنعت پتروشـــیمی از زیرمجموعه صنایع شـــیمیائی 
گـــردش مالـــی آن در ســـال  کـــه  محســـوب میگـــردد 
2019 معـــادل 1000 میلیـــارد یـــورو بوده یعنـــی بعبارتی 
1/4 صنایـــع شـــیمیائی را تشـــکیل می دهـــد. حـــال با 
توجـــه بـــه این آمـــار میتـــوان اهمیت توســـعه صنایع 

کرد. شـــیمیائی را بهتـــر درک  

باعـــث  شـــیمیائی  صنایـــع  گســـترش  کلـــی  بطـــور 
کشـــور میگـــردد و بـــه تبـــع  شـــکوفائی اقتصـــادی در 
کننـــده بـــرای صنعـــت  آن عـــاوه بـــر ایجـــاد مصـــرف 
کشـــور،  پتروشـــیمی باعث ایجاد مقاومت در اقتصاد 
گردش مالی  خ بیکاری، رشـــد چند برابـــری  کاهش نر
میگردد. هلدینگ انرژی ســـپهر پـــس از بهره برداری 
ســـه پتروشیمی ســـبان، دنـــا و ســـیراف، بـــه عنـــوان 
بزرگتریـــن واحـــد تولیـــد متانـــول ایران، نقـــش تعیین 
کننـــده ای در اقتصـــاد این محصول خواهد داشـــت. 
از ایـــن رو پیـــام پتروشـــیمی با مجید علـــی محمدی، 
گفتگـــو  بـــه  هلدینـــگ  ایـــن  مهندســـی  و  مدیرفنـــی 
نشســـتیم. او از آینـــده بـــازار متانـــول ایـــران، تکمیل 
زنجیره ارزش و نقش آن در شکســـتن ســـد تحریم ها 
گفـــت. ماحصل این  و در نهایـــت اقتصـــاد مقاومتـــی 

گفتگـــو را می خوانیـــد:

گفت وگو

برای ایجاد واحدهای زنجیره ارزش به دستیابی به برای ایجاد واحدهای زنجیره ارزش به دستیابی به 
واحدهای »مگا ارزش« نیازمندیم نه مگا ظرفیتواحدهای »مگا ارزش« نیازمندیم نه مگا ظرفیت
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بنا بـــر نظر برخـــی از تحلیلگران اقتصـــادی وضعیت جهانی 
بـــازار متانول مبهم اســـت. شـــما هـــم این وضعیـــت را مبهم 

می دانید؟
در ســـالهای اخیـــر نـــرخ رشـــد تولید متانـــول بیش از نرخ رشـــد 
تقاضـــا بـــوده از اینـــرو فاصلـــه بیـــن ظرفیـــت تولیـــد و تقاضـــای 
جهانـــی بیـــش از حـــد معمول اســـت و بـــروز این شـــرایط باعث 
کاهش  کاهش یابد و یـــا منجر به  که یا قیمـــت متانول  میشـــود 
ســـطح تولیـــد متانـــول در مقایســـه بـــا ظرفیـــت تولیـــد عرضـــه 

گردد.  کننـــدگان ایـــن محصـــول 
که بـــروز این شـــرایط باعث  ولـــی این نکتـــه حائز اهمیـــت بوده 
کـــه برخی از واحدهـــای تولید متانول بـــا ظرفیت های  میگردد 
که تـــوان رقابت بـــا واحدهای  کوچـــک عمدتـــا در منطقـــه اروپا 
ایـــن واحدهـــای  تولیـــد  را ندارنـــد و هزینه هـــای  مگامتانولـــی 
کوچـــک بـــه نســـبت واحدهـــای بزرگ بیشـــتر بـــوده و بـــه ناچار 
کـــه ماحصـــل آن بخشـــی از فاصله  بـــه حالـــت تعطیـــل درآینـــد 
کاهـــش یافته و بتدریـــج بازار  ظرفیـــت تولیـــد جهانی بـــا تقاضا 

کرد. ایـــن محصـــول شـــرایط بهتـــری را تجربه خواهـــد 

حـــال بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت بـــازار جهانـــی متانـــول چـــه 
باشـــد؟ موثـــر  میتوانـــد  راهکارهائـــی 

صنعـــت  در  ارزش  پـــر  میانـــی  محصـــول  یـــک  متانـــول 
پتروشیمی بحســـاب می آید ایـــن محصول بدلیـــل زنجیره های 
کـــه دارد همـــواره مورد نیـــاز صنایع پائین دســـت  گســـترده ای 
گرچه با شـــرایط بـــازار فعلی و پیش بینـــی بازار  خـــود میباشـــد. 
کاهش قیمـــت و یا  چنـــد ســـال آینـــده ممکن اســـت این رونـــد 
کاهـــش تولید ادامه یابد ولی در بدتریـــن حالت فاصله ظرفیت 
اســـمی تولید و تقاضـــا 30-40% خواهـــد بـــود.از اینرو پیشـــنهاد 
میگـــردد فقط بـــرای این میـــزان مـــازاد تولید در صنایـــع پائین 

برنامه ریزی شـــود. دســـت 
که میتوان بـــرای خروج از این وضعیت انجام  از دیگـــر اقداماتی 
گســـترش بازارهای جهانی است. همانطورکه میدانید بازار  داد 
هـــدف این محصوالت بیشـــتر بـــر روی چین و تا حـــدودی هم 
کنندگان  بازار هندوســـتان متمرکز شـــده لذا الزم اســـت تولیـــد 
ایـــن محصول بـــا توجه بـــه موقعیـــت جغرافیائی ایـــران بر روی 
ســـایر بازارهـــای جهانی نظیـــر اروپـــای مرکزی،آســـیای میانه و 

آفریقا نیز توجه ویژه داشـــته باشـــند.

صنایع پایین دست در این میان چه نقشی دارد؟
زنجیره های پائین دســـت محصـــوالت پتروشـــیمی بعنوان پلی 
بیـــن صنعـــت پتروشـــیمی و ســـایر صنایـــع دیگـــر نظیـــر خودرو 
ســـازی، غذائـــی و غیـــره می باشـــد. بعضـــا بـــرای رســـیدن بـــه 
کننـــده نهائـــی ایـــن محصوالت) مثـــا خودرو ســـازی(  مصـــرف 
گردد  نیاز اســـت چنـــد زنجیـــره در صنایع پائین دســـت ایجـــاد 
تا بـــه محصول نهائی دســـت یافـــت. بعنوان مثال بـــرای تولید 
پلی اســـتال مورد نیاز خودروســـاز ابتدا بایســـتی متانول تبدیل 
گردد و ســـپس فرمالدیـــد تبدیل به پلی اســـتال  بـــه فرمالدئیـــد 
میگـــردد و یا برای تولیـــد MDF در صنایـــع چوب،ابتدا متانول 
بایســـتی تبدیل به فرمالدئید شده و ســـپس فرمالدئید تبدیل 
گشـــته و ســـپس اوره فرمالدئیـــد تبدیل به  بـــه اوره فرمالدئیـــد 

گردد.  MDF

کردیـــد چـــه راهکارهائی را  کـــه اشـــاره  بـــا توجه بـــه مواردی 
بـــرای توســـعه صنایع پائیـــن دســـت ضـــروری می دانید؟

ارزش،  زنجیـــره  واحدهـــای  ایجـــاد  بـــرای  راه  تریـــن  اصلـــی 
دســـتیابی به واحدهـــای مگا ارزش میباشـــد نه مـــگا ظرفیت. 
حـــال بـــا ایـــن رویکـــرد بـــه نظـــر اینجانب بـــا توجـــه به شـــرایط 
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تکنولـــوژی،  بـــه  دسترســـی  تحریمـــی در 
بـــه جـــذب ســـرمایه  مشـــکات مربـــوط 
گذاری  گـــذار، راه هـــای انتقـــال ســـرمایه 
پروژه هـــا پیشـــنهاد می گـــردد. در ابتدا از 
کم شـــروع  گذاری  طرح هـــای با ســـرمایه 
کنیم و بتدریج ســـایر طرحهـــای بزرگتر را 
گر غیـــر از این عمل  اجـــرا نمائیم چـــون ا
کنیم یـــا قادر بـــه انجام طرحهـــای بزرگ 
نیســـتیم یا طرحها را در زمـــان به مراتب 
کـــه در این  کرد  بیشـــتری اجرا خواهیـــم 
صـــورت توجیـــه پذیـــر بودن طـــرح دچار 

مشـــکل می شـــود.

بـــا توجـــه بـــه تولیـــد 4 میلیـــون و 950 
هـــزار تـــن متانـــول در طول ســـال، چه 

را مدنظـــر دارید؟ اهدافـــی 
اهـــداف و برنامه هـــای هلدینگ به چهار 
گـــروه اصلـــی تقســـیم میشـــوند. اولین و 
مهمتریـــن برنامـــه هلدینـــگ مربـــوط به 
تکمیـــل و راه اندازی پتروشیمی ســـبان 
بـــا  مطابـــق  اســـت.  جـــاری  ســـال  طـــی 
مدیـــره  هیـــات  و  عامـــل  مدیـــر  دســـتور 
ســـوم  و  اول،دوم  اولویـــت  هلدینـــگ 
در  متانـــول  تولیـــد  چرخـــه  بـــه  ورود 
گرفته شـــده  پتروشیمی ســـبان در نظـــر 
اســـت. دومین هدف هلدینگ پیگیری 
پـــروژه دیگـــر  کارهـــای باقیمانـــده در دو 
کـــه با جدیت  یعنی دنا و ســـیراف اســـت 
در حال پیگیری اســـت. سومین و شاید 
اصلـــی تریـــن هـــدف هلدینـــگ ورود بـــه 
صنایـــع پائیـــن دســـت متانـــول و ایجـــاد 
زنجیره ارزش اســـت و در انتها چهارمین 
برنامه هـــای  کار  و  ســـاز  ایجـــاد  هـــدف 
بازرگانـــی بصـــورت متمرکـــز در  فـــروش و 
هلدینـــگ انـــرژی ســـپهر خواهـــد بود.

بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن اهـــداف چـــه 
کار قـــرار  برنامه هائـــی بایـــد در دســـتور 

؟ د گیر
بـــرای رســـیدن به اهـــداف یک ســـازمان 
بـــا  مشـــخصی  برنامه هـــای  بایســـتی 
کار قـــرار  زمانبنـــدی مناســـب در دســـتور 
گیـــرد. در ایـــن راســـتا این هلدینـــگ نیز 
ایـــن  اهـــم  دارد.  را  خـــود  برنامه هـــای 
برنامه هـــا شـــامل ایـــن مـــوارد می شـــود؛ 
تامین ســـرمایه مـــورد نیاز بـــرای تکمیل 
قبیـــل  از  مختلـــف  طـــرق  بـــه  طرحهـــا 
ســـهامداران، دریافت تســـهیات ریالی، 
گذاری بخشـــی از ســـهام پتروشیمی ها  وا
در بـــازار پایـــه و یا فرابورس، بومی ســـازی 
تجهیزات انحصـــاری مورد نیـــاز پروژه ها 
در شـــرکتهای ســـازنده داخلـــی بـــا توجه 
خدمـــات  ارائـــه  تحریمهـــا،  شـــرایط  بـــه 
پروژه هـــا  نیـــاز  مـــورد  فنی،مهندســـی 
کیفیـــت  از  اطمینـــان  حصـــول  جهـــت 
مراحـــل  و  تجهیـــزات  و  طراحـــی  در 
نصـــب پروژه هـــا، فعـــال ســـازی یکـــی از 
انجـــام  جهـــت  زیرمجموعـــه  شـــرکتهای 
صنایـــع پائین دســـت متانـــول و البته با 
مشـــارکت شـــرکتهای خارجـــی صاحـــب 
دانـــش فنـــی و بومی نمـــودن تکنولـــوژی 
در داخـــل مجموعـــه، تهیه منابـــع مالی 
طرحهـــای  اجـــرای  بـــرای  نیـــاز  مـــورد 
توســـعه صنایـــع پائیـــن دســـت از طریق 
شـــرکت های  مشـــارکت  ســـهامداران، 
خارجـــی، مشـــارکت ســـازندگان داخلی، 
بورس و صندوق پروژه، ســـایر نهادهای 
بخشـــهای  مشـــارکت  یـــا  و  دیگـــر  مالـــی 
خصوصی، شناسائی ســـازندگان داخلی 
مـــورد  اصلـــی  تجهیـــزات  بومی ســـازی  و 
دســـت  پائیـــن  طرحهـــای  بـــرای  نیـــاز 
متانـــول بـــا تکیه بـــر توانمندی ســـاخت 

کشـــور. داخـــل و جلوگیری از خروج ارز از 

تحریم هـــا چـــه تاثیـــری بر ایـــن صنعت 
داشـــته و بـــرای بـــرون رفـــت از آن چـــه 

تمهیداتـــی دیده شـــده اســـت؟
تحریمهـــای ظالمانـــه آمریـــکا بـــر اقتصاد 
ایـــران تاثیراتـــی را به همـــراه داشـــته و از 
که پروژه های ســـبان،دنا و سیراف  آنجا
ایـــن  لـــذا  قـــرار داشـــتند  کار  اواســـط  در 
پروژه هـــا در نحـــوه برداشـــت از ال ســـی 
مالـــی پـــروژه و پرداخت به ســـازندگان  و 
فراینـــدی  تجهیـــزات  تامیـــن  بخـــش  در 
کـــه امـــکان  کاالهـــای خـــاص  و برخـــی از 
نبـــود  کشـــور  داخـــل  در  آنهـــا  تامیـــن 
کـــه باعـــث طوالنی  خللـــی ایجـــاد نمـــود 
شـــدن زمان اجـــرای پروژه ها شـــد.البته 
کـــه جلوتـــر از  پتروشیمی ســـبان از آنجـــا 
دو پروژه دنا و ســـیراف بود بـــه مراتب در 
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وضعیـــت بهتـــری قرار داشـــت و امـــروز با 
پیگیری هـــای بـــه عمل آمـــده در مراحل 

کار بـــه ســـر می برد. پایانـــی 
بـــرای رفع اثـــرات تحریم ها بر شـــرکتهای 
تابعـــه این مجموعه تیم هـــای تخصصی 
گرفتـــه و بـــا تمـــام تـــوان و تکیه بر  شـــکل 
نیروهـــای متخصص ســـعی بر ایجـــاد راه 
حل هـــای مناســـب بـــرای خـــروج از این 
کـــرده ایـــم. بـــه عنـــوان  وضعیـــت اقـــدام 
نمونـــه بـــرای تامین تجهیـــزات فرایندی 
ســـازنده  بنـــام  شـــرکت  از  انحصـــاری 
گردید و فراینـــد انجام  داخلـــی اســـتفاده 
بـــرای  و  اســـت  پیگیـــری  حـــال  در  کار 
کـــه میبایســـت از خارج  ســـایر تجهیزات 
تهیـــه میگردید بـــا اولویت به ســـازندگان 
کار ســـپرده شـــد. همچنین برای  داخلی 
نیـــاز  تامیـــن منابـــع مالـــی ریالـــی مـــورد 
گردیـــد  پروژه هـــا از ســـایر بانکهـــا تامیـــن 

و یـــا در حـــال انجـــام امـــور قانونی جهت 
منابع هســـتیم. تامیـــن 

آیا پتروشیمی ســـبالن ســـال جـــاری در 
گرفت؟ چرخـــه تولیـــد قرار خواهـــد 

بله، شـــمارش معکوس بـــرای راه اندازی 
پتروشیمی ســـبان آغاز شـــده است.این 
واحـــد یکـــی از واحدهـــای مگامتانول با 
ظرفیـــت 1.6 میلیون تن در ســـال  و یکی 
از بزرگتریـــن واحدهای متانول بحســـاب 
می آیـــد. این پـــروژه با پیشـــرفت فیزیکی 
کنون  95% در حـــال پیگی اســـت و هـــم ا
اســـت.  انـــدازی   راه  پیـــش  مرحلـــه  در 
کـــه  با تکمیل قســـمت های  امید اســـت 
در  امســـال  پانچ هـــا،  رفـــع  و  باقیمانـــده 
مـــدار بهربـــرداری قـــرار میگیرد. بـــا توجه 
ســـر  پشـــت  پتروشـــیمی با  ایـــن  باینکـــه 
گذاردن ســـخت تریـــن شـــرایط تحریمها 
بـــه مرحله تولید میرســـد شـــادی بســـیار 
بهمـــراه  ســـپهر  انـــرژی  بـــرای  مضاعفـــی 

داشـــت. خواهد 
معیارهـــای انتخاب زنجیره هـــای پائین 

چیست؟ دست 
صنایـــع  زنجیره هـــای  نـــوع  و  انتخـــاب 
دارد.  زیـــادی  دالیـــل  دســـت  پائیـــن 
بعنـــوان مثـــال هلدینـــگ انـــرژی ســـپهر 
بـــا دارا بـــودن خط تولیـــد متانـــول قطعا 
بـــه ســـمت زنجیره هـــای پائیـــن دســـت 
متانـــول حرکـــت می نمایـــد. ولـــی بطـــور 
کلـــی در انتخـــاب یـــک زنجیـــره بایســـتی 
موارد متعـــددی مورد مطالعه و بررســـی 
در  بـــا  تکنولـــوژی  انتخـــاب  گیـــرد.  قـــرار 
گرفتن ریســـک های مربـــوط به آن،  نظـــر 
گرفتن  گذاری بـــا در نظر  میزان ســـرمایه 
مشـــخص  آن،  بـــه  مربـــوط  ریســـکهای 
نـــرخ  و  تولیـــد  هزینه هـــای  نمـــودن 

واحـــد،  ســـودآوری  و  ســـرمایه  بازگشـــت 
انتخـــاب محـــل پـــروژه، شناســـائی بـــازار 
داخلـــی و خارجـــی در بـــازه زمانـــی چند 
ســـال آینـــده عمـــده تریـــن رویکردهایی 
کـــه می بایســـت مـــورد توجـــه قرار  اســـت 
زنجیره هـــای  انتخـــاب  در  البتـــه  گیـــرد. 
ارزش پائیـــن دســـت نکته های بســـیاری 
ایـــن  بـــه  پرداختـــن  کـــه  اســـت  نهفتـــه 
نمی گنجـــد. مجـــال  ایـــن  در  موضـــوع 

چـــه برنامه هایـــی برای صنایـــع پایین 
دســـت پیگیری می شـــود؟

بعنـــوان  کیـــش  ســـپهر  آرمـــان  شـــرکت 
زیـــر  در  دســـت  پائیـــن  صنایـــع  مجـــری 
مجموعـــه متانـــول ایجـــاد شـــده اســـت. 
در حـــال حاضـــر ایـــن هلدینـــگ در چهار 
فـــاز بـــرای توســـعه صنایع پائین دســـت 
و  اول  فـــاز  اســـت.  کـــرده  ریـــزی  برنامـــه 
دوم شـــامل واحـــد فرمالدئیـــد و زنجیره 
آن مشـــتمل بر واحدهـــای اوره/مامین 
واحـــد   ،%85  UFC واحـــد  فرمالدئیـــد، 
ســـولفاید نفتالین، واحد پنتا اریتریتول، 
واحد پلی اســـتال،واحد MDI میباشـــد. 
در فـــاز ســـوم یک واحد اســـید اســـتیک 
بهمـــراه زنجیـــره وینیـــل اســـتات و یـــک 
واحـــد متیـــل آمین با زنجیـــره دی متیل 

فرمامیـــد برنامـــه ریزی شـــده اســـت.
در فـــاز چهارم یـــک واحـــد دی متیل اتر 
از زنجیـــره اول متانـــول در حـــال مطالعه 
اســـت. از نـــکات قابل ذکـــر در طرح های 
ایـــن  نگـــرش  هلدینـــگ  ارزش  زنجیـــره 
هلدینـــگ مبتنـــی بـــر ایجـــاد واحدهای 
در  کـــم  گـــذاری  ســـرمایه  بـــا  کوچـــک 
واحدهـــای  تدریـــج  بـــه  و  اول  فازهـــای 
در  بیشـــتر  گـــذاری  ســـرمایه  بـــا  بزرگتـــر 

می باشـــد بعـــدی  فازهـــای 
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توسعه هوشمند صنـــعت پتروشیمی ایران توسعه هوشمند صنـــعت پتروشیمی ایران 
در مسیر تکمیـــــــــــل زنجیره ارزشدر مسیر تکمیـــــــــــل زنجیره ارزش

گزارش.سیدفوادنبوی

واردات  کاهـــش  هـــدف  پتروشـــیمی با  ملـــی صنایـــع  شـــرکت   
گـــران قیمـــت پتروشـــیمیایی، توســـعه و  محصـــوالت عمـــده و 
تکمیـــل زنجیره ارزش، افزایش پایـــداری و تاب آوری در زنجیره 
تولیـــد و فـــروش، توســـعه هدفمنـــد صنایع پایین دســـتی، رفع 
نیـــاز بـــازار داخلـــی و افزایـــش ارزش محصـــوالت صادراتـــی بـــه 
ســـمت توســـعه هوشـــمند صنعت پتروشـــیمی در حـــال حرکت 

است.

توسـعه پرشـتاب صنعـت پتروشـیمی ایران بـا رونـدی مطلـوب 
تداوم دارد و مسـیر تحقق جهش های دوم و سـوم این صنعت 
اولویت هـای  از  صنعـت  ایـن  وتوسـعه  شـده  همـوار  پیشـرو 
اساسـی سیاسـت های راهبردی کشور است و حذف وابستگی 
توسـعه صنعـت  بـا  نفـت،  از خـام فروشـی  بـه درآمـد حاصـل 

می شـود. پتروشـیمی انجام 

صنعـــت پتروشـــیمی ایران را بایـــد صنعتی پیشـــرو دانســـت 
کـــه بـــا توجـــه بـــه برنامـــه ریزی هـــای انجـــام شـــده به خوبـــی در 
گرفته اســـت.؛ صنعت  مســـیر توســـعه  هوشـــمند و متوازن قـــرار 
ک بـــه ارزش 7 میلیارد  پتروشیمی ســـاالنه 35 میلیـــون تن خورا
دالر معـــادل روزانـــه 800 هـــزار بشـــکه نفـــت خـــام از وزارت نفـــت 
دریافـــت می کنـــد و ظرفیت این صنعت در ابتدای ســـال جاری، 
66 میلیون تن بوده اســـت و محصول تولیـــدی در بازار داخلی و 

نیـــز مقاصـــد مختلـــف صادراتی عرضه می شـــود.
در ایـــن میـــان می تـــوان به درآمد حـــدود 15میلیـــارد دالری 
از عرضـــه 30 میلیـــون تـــن محصول پتروشـــیمی قابل فـــروش در 
کرد و 72 درصـــد محصوالت بـــه ارزش 10  گذشـــته اشـــاره  ســـال 
میلیـــارد دالر صـــادر و 5 میلیـــارد دالر نیـــز در بـــازار داخلی عرضه 

شـــده است. 
گرید  در حـــال حاضـــر 42 محصـــول شـــیمیایی و 333 نـــوع 
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توسعه هوشمند صنـــعت پتروشیمی ایران توسعه هوشمند صنـــعت پتروشیمی ایران 
در مسیر تکمیـــــــــــل زنجیره ارزشدر مسیر تکمیـــــــــــل زنجیره ارزش

پلیمـــری در صنعـــت پتروشـــیمی تولید می شـــود و حداقـــل 15 
کوچک در پایین دســـت صنعت پتروشـــیمی از این  بنگاه بزرگ و 

ک بهره منـــد می شـــوند و فعالیـــت می کنند. خـــورا
کویت،  ایران در ســـال 2019 در مقابل عربســـتان، امـــارات، 
قطـــر، ترکیه و عمان با 25 میلیون تن ظرفیت تولید 8 محصول 
گرفته می شـــود،  کـــه به عنوان اســـتاندارد جهانـــی در نظر  پایـــه 
رتبـــه دوم منطقه بود و بـــا توجه به تدابیر اتخاذ شـــده و برنامه 
کان توســـعه این صنعـــت ارزش آفرین، در ســـال 1400 ظرفیت 
تولیـــد بـــه 100 میلیون تـــن و در ســـال1404 بـــه 130 میلیون تن 
خواهـــد رســـید و بـــا وجـــود 27 طـــرح جهـــش دوم و 22 طـــرح 
جهش ســـوم بایـــد ســـبد تولید محصـــوالت پتروشـــیمی متنوع 
بـــا  شـــود و واردات برخـــی محصـــوالت پتروشـــیمی به تدریـــج 
کاهـــش خواهد یافـــت و ایران به  تولیـــدی شـــدن ایـــن طرح ها 

رتبـــه منطقه نخســـت منطقه دســـت پیـــدا می کند.

تولید 13 محصول جدید
پتروشـــیمی همواره موتور محرک توســـعه پایدار و اشـــتغال است 
و توســـعه  ایـــن صنعـــت ارزشـــمند از اولویت ها و سیاســـت های 

اقتصـــادی صنعـــت نفت به شـــمار می رود.
که تحقـــق راهبردها  که   از ســـوی دیگر بایـــد در نظر داشـــت 
در مســـیر تحقـــق جهش های دوم و ســـوم صنعت پتروشـــیمی، 
همســـو بـــا اهدافـــی چـــون افزایـــش درآمـــد صادراتـــی و حـــذف 
تدریجـــی وابســـتگی بـــه درآمـــد حاصـــل از خـــام فروشـــی نفت، 
پتروشـــیمی صورت  صنعـــت  متـــوازن  و  هوشـــمند  توســـعه  بـــا 

می پذیـــرد.
گـــذاری اجـــرای 27 طرح بـــا مجموع   بـــر این اســـاس هدف 
گـــذاری 17 میلیـــارد دالر در  ظرفیـــت 34 میلیون تن با ســـرمایه 
جهـــش دوم صنعت پتروشـــیمی تا ســـال 1400 پیش بینی شـــده 
اســـت و ظرفیت صنعت پتروشیمی کشـــور با تکمیـــل طرح های 
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جهـــش دوم بـــه ســـاالنه 100 میلیـــون تن 
کـــه برابـــر بـــا تحقـــق 100  خواهـــد رســـید 
درصـــدی اهـــداف برنامه ششـــم توســـعه 

پتروشیمی اســـت.
همچنیـــن بهـــره بـــرداری از 17 طرح 
مـــاه  چنـــد  و  امســـال  پتروشـــیمی برای 
نخســـت ســـال آینده برنامه ریزی شـــده 
کنـــون 5 طرح افتتاح شـــده  که تا اســـت 
اســـت و با بهره بـــرداری از 12 طرح دیگر، 
ظرفیـــت تولید صنعت پتروشیمی کشـــور 
بـــه ســـاالنه 90 میلیون تـــن بـــا درآمد 20 
میلیـــارد دالری تا پایان ســـال 99 خواهد 

رسید.
سوم  جهش  تحقق  با  همزمان 
صنعت پتروشیمی در سال 1404، ظرفیت 
افزایش  تن  میلیون   130 به  صنعت  این 

می یابدو 13 محصول و 7 فرآیند جدید در 
جهش سوم عرضه خواهد شد.

از ســـوی دیگـــر بایـــد بـــه ظرفیت 56 
میلیون تنی صنعت پتروشـــیمی در ســـال 
کـــه در ابتدای امســـال به  کـــرد  92 اشـــاره 
66 میلیون تـــن و تا پایان ســـال آینده به 
کرد  100 میلیـــون تن افزایـــش پیدا خواهد 
و درآمد این صنعـــت نیز از 11 میلیارد دالر 
ســـال 92 بـــه 25 میلیـــارد دالر در انتهای 

ســـال 1400 خواهد رسید.

میلیـــون   2 روزانـــه  دریافـــت 
بشـــکه نفت خام و گـــذر از خام 

فروشـــی
صنعت پتروشـــیمی ایران در سال 92، 27 

ک معـــادل روزانه 620  میلیـــون تن خـــورا
هزار بشـــکه نفت خـــام دریافـــت می کرده 
اســـت و ایـــن رقـــم در ابتـــدای امســـال به 
معـــادل روزانه 800 هزار بشـــکه نفت خام 
رســـید و در ســـال 1400 بـــا انجـــام جهش 
دوم بـــه یـــک میلیـــون و 600 هزار بشـــکه 
نفـــت خـــام در روز و در پایـــان ســـال 1404 
بـــه معـــادل روزانه 2 میلیون بشـــکه نفت 
گـــذر از خام  کـــه در بحـــث  خام می رســـد 

فروشـــی بســـیار حائز اهمیت اســـت.
همچنین باید ایـــن نکته مورد توجه 
کـــه 57 میلیارد دالر تا ســـال 92  قـــرار داد 
گـــذاری  پتروشیمی ســـرمایه  صنعـــت  در 
کـــه ایـــن رقـــم بـــا 40 درصـــد  شـــده بـــود 
رشـــد بـــه 80 میلیـــارد دالر در ســـال 1400 
گـــذاری صنعت  خواهد رســـید. ســـرمایه 
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 92 بـــه  نیـــز   1404 ســـال  پتروشـــیمی در 
میلیـــارد دالر افزایـــش می یابـــد.

پـــس از دولـــت دوازدهـــم در مجموع 
33 پـــروژه بـــا ظرفیـــت 40 میلیـــون تـــن 
دوم  جهـــش  طرح هـــای  باقیمانـــده  از 
صنعـــت پتروشـــیمی تا پایـــان ســـال 1400 
و جهـــش ســـوم تـــا ســـال 1404 بـــه بهـــره 
گذاری  برداری می رســـد و حجم ســـرمایه 
که  ایـــن طرح هـــا 28 میلیـــارد دالر اســـت 
9.5 میلیـــارد دالر آن انجام شـــده اســـت.

بومی سازی 16 گروه کاتالیستی 
تا سال آینده

صنعـــت  بـــرای  کاتالیســـت ها 
و  هســـتند  حیاتـــی  پتروشیمی بســـیار 

آمارها نشـــان دهنـــده این مطلب اســـت 
کاتالیســـت 33  کـــه  حجـــم بـــازار جهانـــی 
ســـهم  کـــه  دنیاســـت  در  دالر  میلیـــارد 
جهانـــی صنعـــت پاالیـــش و پتروشـــیمی و 
پلیمرها از این رقم 17 میلیارد دالر اســـت 
و ســـهم ایـــران از ایـــن بـــازار 400 میلیـــون 

اســـت. دالر 
مصرف  به  به  می توان  میان  این  در 
کاتالیستی به ارزش 270 میلیون  85 گروه 
تا  کرد و  دالر در صنعت پتروشیمی اشاره 
کاتالیستی به ارزش 124  گروه  به امروز 20 
گروه   16 و  است  بومی شده  دالر  میلیون 
به ارزش 70 میلیون دالر نیز تا پایان سال 

آینده بومی سازی خواهند شد.

محصـــوالت  نیمـــی از  تولیـــد 
اجرای  بـــا  پتروشـــیمی وارداتی 

پیشـــران طرح هـــای 
اجرای طرح های پیشـــران در دستور 
کار شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی قرار 
دارد و از 27 طـــرح پیشـــران، 7 طـــرح در 
حـــال اجراســـت و 20 طـــرح جدیـــد نیز در 
چهـــار شـــاخه اتیلـــن، بنـــزن، متانـــول و 
که با اجرای  پروپیلن تعریف شـــده اســـت 
درصـــد   50 پیشـــران  طرح هـــای  ایـــن 
کشـــور تأمیـــن  نیـــاز محصـــوالت وارداتـــی 

می شـــود.
در حال حاضـــر 950 هزار تن پروپیلن 
که ایـــن میزان  کشـــور تولیـــد می شـــود  در 
در ســـال 1404 بـــه 4 میلیون تـــن افزایش 
ترکیبـــی  ک  خـــورا طرح هـــای  و  می یابـــد 
نیـــز بـــا هـــدف تنـــوع بخشـــی بـــه ســـبد 
محصـــوالت پتروشیمی کشـــور در دســـتور 

کار اســـت.
 1406 ســـال  در  کـــه  اســـت  گفتنـــی 
گام باالتـــر از جهـــش ســـوم صنعـــت  یـــک 

کشـــور  پتروشـــیمی، تعـــداد مجتمع های 
بـــه 134 مجتمع بـــا ظرفیت ســـاالنه 152 
گذاری 109 میلیارد  میلیون تن، ســـرمایه 
دالری  میلیـــارد   48 درآمـــد  و  دالری 

می یابـــد. افزایـــش 
همچنیـــن احداث واحدهـــای تولید 
اســـام  در  گازطبیعـــی  از  پروپیلـــن  پلـــی 
آبـــاد غـــرب )GTPP( بـــه ظرفیت ســـاالنه 
120 هـــزار تـــن، پـــارک پروپیلـــن از متانول 
بـــه ظرفیـــت  پـــارس جنوبـــی  )MTP( در 
ســـاالنه 1.4 میلیون تـــن،  تولید پروپیلن 
بـــه  امیرآبـــاد  در   )GTP( گازطبیعـــی  از 
ظرفیـــت ســـاالنه 470 هـــزا تـــن و واحـــد 
 )GTPP( گازطبیعی تولید پلی پروپیلن از 
در ســـواحل شـــمالی بـــه ظرفیت ســـاالنه 
120 هـــزار تـــن از طرح هـــای پیشـــران بـــا 
که با  اولویـــت زنجیـــره پروپیلـــن هســـتند 
دانـــش فنـــی ایرانـــی اجـــرا خواهند شـــد.
 در پایـــان باید این نکتـــه مورد توجه 
کـــه خوشـــبختانه ظرفیت های  قـــرار داد 
صنعـــت  توســـعه  بـــرای  فراوانـــی 
کنون  پتروشـــیمی ایران وجـــود دارد، هم ا
طرح هـــای صنعت پتروشـــیمی در مســـیر 
برنامـــه توســـعه بیشـــتر بـــر اســـاس ایجاد 
مســـیر  در  حرکـــت  باالتـــر،  افـــزوده  ارزش 
تکمیـــل زنجیـــره ارزش و صنایـــع پاییـــن 
دســـت پتروشیمی است و پتروشیمی یک 
که بیشـــترین  منبع د رآمد ی بزرگ اســـت 
خـــود  بـــه  را  کشـــور  غیرنفتـــی  صـــاد رات 

اســـت.  داده  اختصـــاص 
که  این  به  توجه  با  همچنین 
کنون در مسیر توسعه  پتروشیمی ها هم ا
بر می دارند،  گام  زیرساختی  و  اقتصادی 
توسعه این صنعت سدی مقاوم در برابر 
خام فروشی محسوب می شود و باید به 
سمت تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از 

خام فروشی حرکت کنیم.
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کار )BLS( داده هـــای مربوط بـــه قیمت های  دفتـــر آمـــار نیـــروی 
کاالها و خدمـــات جمع آوری  گســـتره وســـیعی از  داخلی را برای 
که توســـط تولیدکنندگان ارائه می شـــوند.  می کنـــد، داده هایـــی 
 PPI معمـــوال به ایـــن داده هـــا شـــاخص قیمتـــی تولیدکننده یـــا
کیفیت تعدیل می شوند  گفته می شـــود. این قیمت ها بنســـبت 
و پرداخت هـــای انتقالی داخل شـــرکت را نیز در بـــر می گیرند؛ اما 
مالیات بر فروش و مالیات غیرمســـتقیم در محاســـبه آنها لحاظ 

نمی شوند.
ایـــن شـــاخ ص هـــا درآمـــد خالـــص تولیدکننـــده را نســـبت 
گیـــری می کننـــد. شـــورای  بـــه ســـطح آن در ســـال پایـــه انـــدازه 
کـــردن ایـــن  شـــیمی آمریکا )ACC( بـــه منظـــور قابـــل مقایســـه 

داده هـــا با داده های FRB ســـال پایه را در این محاســـبات تغییر 
گرفته اســـت.  داده و ســـال 2012 را ب عنـــوان ســـال پایـــه درنظر 
کار )BLS(، داده های مربوط به شـــاخص های  دفتر آمـــار نیروی 
صـــادرات و واردات را نیـــز جمع آوری و منتشـــر می کند. شـــورای 
شـــیمی آمریکا ســـال پایه این داده هـــا را تغییـــر داده و داده های 

ســـال 2012 را نیـــز محاســـبه می کند.

 ارزش محموله ها
صنعـــت پتروشـــیمی –یکی از بزرگتریـــن نهادهـــای تولیـــدی در 
ایـــاالت متحـــده آمریـــکا- عـــاوه بر بخش هـــای عمـــده از صدها 
کل مواد شیمیایی تولید  زیرمجموعه تشـــکیل می شـــود. حجم 

ارزیابی عملکرد صنعت پتروشیمی آمریکا: 
قیمت گذاری، حمل و نقل و عملکرد مالی

جدول 1- شاخص های قیمتی تولیدکننده، 2018- 2014

جهانپتروشیمی

Bureau of Labor Statistics, American Chemistry Council analysis :منبع

20142015201620172018شرح

2012 =100

99/893/290/092/797/4مواد شیمیایی

99/792/489/094/1100/4مواد شیمیایی پایه

101/3100/8100/9101/9104/7مواد شیمیایی تخصصی

94/993/285/684/189/6مواد شیمیایی کشاورزی

101/8102/4102/9103/7105/8فرآورده های مصرفی

110/4118/0126/7133/1138/0محصوالت داروئی

103/4101/8102/7106/7111/4مواد شیمیایی و محصوالت داروئی
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جدول 2- محموله های حمل شده با کشتی در صنعت پتروشیمی به تفکیک زیربخش ها، 2018- 2014

نمودار 1- محموله های 
حمل شده با کشتی در 
صنعت پتروشیمی به تفکیک 
زیربخش ها، 2018- 2014

Bureau of the Census )from the ASM-1 report(

 American Chemistry Council, Bureau of the Census

شـــده در ایـــاالت متحـــده آمریـــکا بیـــش از 1 میلیـــارد تن اســـت. 
ارزش ایـــن صنعت بـــر اســـاس ارزش محموله هـــای این صنعت 
که توســـط دفتر آمـــار ارئه می شـــوند.  گیـــری می شـــود  انـــدازه 

ارزش محموله هـــا در واقـــع ارزش اســـمی محصوالت حمـــل 
کارخانه ها اســـت؛ ایـــن آمار بر  شـــده در بنگاه هـــای تولیـــدی یـــا 
اســـاس تغییرات قیمتی تعدیل نشـــده اند. توجه داشته باشید 
گزارش  که این داده ها بر اســـاس داده های تعدیل شـــده ساالنه 

شـــده اند و بـــا داده های ماهانه فـــرق دارند.

عملکرد مالی صنعت پتروشیمی آمریکا
ارزیابی سامت مالی یک صنعت وجود  برای  راه های بسیاری 
صورت های  از  شده  استخراج  معیارهای  از  معموال  که  دارد 

به درآمد، دارایی ها و بدهی ها استفاده می کنند.  مالی مربوط 
نسبت ها معموال بر اساس شرکت محاسبه می شوند: یعنی به 
منظور برآوردهای آماری هر یک از شرکت های پتروشیمی در یک 
که این دسته بندی بر اساس  گروه صنعت طبقه بندی شده اند 

بزرگترین زیربخش صنعت صورت می گیرد.
است  ممکن  »شرکت«  به  مربوط  داده های  نتیجه  در 
غیرشیمیایی  کارهای  و  کسب  فعالیت  از  ناشی  درآمدهای 
عنوان  پتروشیمی به  شرکت های  توسط  که  شود  شامل  را 
شرکت های مواد شیمیایی پایه دسته بندی شده اند. از سوی 
که به عنوان شرکت های  دیگر، عملیات شیمیایی شرکت های 

شیمیایی ثبت نشده اند، در این آمار لحاظ نمی شود.

20142015201620172018شرح

میلیارد دالر آمریکا

588/1521/6503/4526/2553/2مواد شیمیایی

373/7314/0302/0324/0340/8مواد شیمیایی پایه

87/686/784/889/693/1مواد شیمیایی تخصصی

41/634/832/828/231/8مواد شیمیایی کشاورزی

85/386/183/884/487/5فرآورده های مصرفی

199/3215/7219/9239/2259/2محصوالت داروئی

787/4737/3723/3765/4812/4مواد شیمیایی و محصوالت داروئی

منبع:

منبع:

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره137  ||  مهرماه1399

14



جدول 3- مواد شیمیایی: معیارهای منتخب عملکرد مالی، سال 2018

 American Chemistry Council, based on Bureau of the Census

معیارهای سودآوری

16/3 درصدسود عملیاتی

)EBIT( 27/4 درصددرآمد قبل از بهره، مالیات و استهالک

18/5 درصدبازدهی سهام

18/3 درصدبازدهی خالص داراریی

معیارهای جریان نقدی

26/9 درصدجریان نقدی به عنوان درصدی از بدهی بلندمدت

17/1 درصدجریان نقدی به عنوان درصدی از درآمدها

معیارهای پرداختنی و نقدشوندگی

0/77نسبت آنی

2/05نسبت فروش به دارایی های جاری

3/09نسبت بدهی جاری به موجودی

معیارهای مدیریت بدهی

0/59نسبت بدهی )بدهی کل به دارایی های کل(

1/45نسبت بدهی/دارایی

معیارهای مدیریت دارایی

14/4 درصدموجودی ها به عنوان درصدی از درآمدها

787 دالر آمریکانسبت درآمدها/ کارمندان )هزار دالر آمریکا(

139 دالر آمریکانسبت درآمد خالص/ کارمندان )هزار دالر آمریکا(

منبع:
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میزان مصـرف انواع 
ی در  حامل های انرژ
صنعت پتروشیمی

یݡكـــــــــــــــــــــــا  آمر
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گاز طبیعـــی هـــر دو به عنوان ســـوخت بـــه منظور  نفـــت خـــام و 
ایجـــاد انـــرژی مهـــم هســـتند. جـــدول 1 رونـــد تاریخـــی مصرف 
انـــرژی در صنعـــت پتروشـــیمی ایاالت متحـــده آمریـــکا را نشـــان 
می دهد. ســـال 1974 ســـال اولین شـــوک نفتی در تاریخ اســـت 
و بـــه همیـــن دلیـــل ســـال مناســـبی بـــه منظـــور یـــک مقایســـه 
منطقـــی ســـایر ســـال ها اســـت. به طـــور مشـــابه ســـال 1990 در 
کـــه معمـــوال بـــه عنـــوان ســـال پایـــه در  جـــدول 1 ســـالی اســـت 
گلخانـــه ای مورد اســـتفاده  گازهای  ارزیابـــی روندهـــای انتشـــار 

می گیرد. قـــرار 
ک مورد نیـــاز در بخش های  نمـــودار 1 ترکیـــب انرژی و خـــورا
مختلـــف صنعـــت پتروشـــیمی ایاالت متحـــده آمریـــکا را نشـــان 
کـــه در ایـــن نمـــودار مشـــاهده می کنیـــد  می دهـــد. همانطـــور 
صنعـــت  در  ک  خـــورا عنـــوان  بـــه  فقـــط  مایـــع  طبیعـــی  گاز 
گاز  کشـــور مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد. امـــا  پتروشـــیمی این 
ک و هم به عنـــوان منبـــع تامین  طبیعـــی هـــم به عنـــوان خـــورا

انرژی مورد اســـتفاده اســـت.  مایعات ســـنگین و انـــواع درجان 
ک مورد اســـتفاده هســـتند و  نفـــت خام نیـــز تنها به عنوان خورا
ک  کک هم ســـهم بســـیار اندکی در تامیـــن خورا زغال ســـنگ و 
دارد و بیشـــتر به عنـــوام منبع تامیـــن انرژی مورد اســـتفاده قرار 

می گیرنـــد.
کل انـــرژی  نمـــودار 2 ســـهم انـــواع انرژی هـــای مصرفـــی از 
مصـــرف شـــده در صنعـــت پتروشـــیمی ایاالت متحـــده آمریکا را 
که در این نمودار ماحظه می شـــود،  نشـــان می دهد. همانطور 
تولید محصوالت پتروشـــیمی و ســـایر انواع مواد شـــیمیایی پایه 
بیشـــترین میـــزان انـــرژی را در ایـــن صنعت مصـــرف می کنند.

الســـتیک  پاســـتیک،  انـــواع  تولیـــد  بخـــش  آن  از  پـــس 
مصنوعـــی و فیبرهای تولیـــدی رتبه دوم را در مصـــرف انرژی به 
خـــود اختصـــاص می دهد. مواد شـــیمیایی غیر ارگانیک، ســـایر 
کودهای شـــیمیایی نیز به ترتیب  انواع محصوالت شـــیمیایی و 

رتبه هـــای بعـــدی را بـــه خـــود اختصـــاص می دهند. 

مقاالت
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جدول1- میزان مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی، بررسی روند تاریخی

نمودار 1- ترکیب نیازمندی های انرژی، 2018 نمودار 2- سهم کل انرژی مصرفی به تفکیک بخش

American Chemistry Council, Federal Reserve Board, Bureau of the Census, EIA :منبع

منبع:

197419801990200020102015201620172018شرح

in trillions of BTUs

2,8272,8162,8382,858 2,688  3,191  2,789 3,0222,786کل سوخت و برق

1,5291,6921,7261,7541,764  1,804  1,643 1,6121,612گاز طبیعی

127112109109 189  303  272 311300زغال سنگ و کک

15161616 18  59  77 285194نفت

485456446452 471  522  461 437454برق خریداری شده

508506513517 481  503  336 377303سایر

2,8742,9893,0863,4083,788  3,470  2,852 2,1652,924 کل خوراک

*NGLs/LPGs1,4831,587 1,058  1,562  1,4831,7701,8412,0442,427

655642696670 942  1,166  1,029 942873مایعات سنگین

547586651674 430  709  744 430443گاز طبیعی

17171717 19  33  21 1918زغال سنگ

 US Energy Information Administration, Manufacturing Energy Consumption Survey )MECS(

نمودار 3 نیز ســـهم انـــرژی مصرفـــی در بخش های مختلف 
که  را بـــه تفکیک منبع تامین انرژی نشـــان می دهـــد. همانطور 
گاز طبیعـــی بـــا اختصاص  در ایـــن نمـــودار مشـــاهده می کنیـــد، 
کل بـــه خـــود، مهـــم تریـــن منبـــع تامیـــن  37 درصـــد از ســـهم 
گازهای طبیعـــی مایع مهم ترین با ســـهم  انرژی اســـت و انـــواع 
36 درصـــدی دومیـــن منبـــع مهـــم در تامین انـــرژی در صنعت 

پتروشـــیمی ایاالت متحـــده آمریکا محســـوب می شـــوند.

پـــس از آن نفـــت خـــام و انـــواع مایعات ســـنگین با ســـهم 10 
درصدی، ســـایر انـــواع انرژی با ســـهم 8 درصدی، برق با ســـهم 
کک و زغـــال ســـنگ بـــا ســـهم 2 درصـــدی در  7 درصـــدی،  و 

رده هـــای بعـــدی قـــرار می گیرند.

هزینه انرژی
کل هزینه هـــای تولیـــدی  انـــرژی ســـهم مهمـــی از  هزینه هـــای 
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متحـــده  پتروشـــیمی ایاالت  صنعـــت  در 
آمریـــکا را تشـــکیل می دهد. بـــرای تولید 
بـــر،  انـــرژی  انـــواع محصـــوالت  برخـــی از 
انـــرژی مـــورد نیـــاز بـــه شـــکل ســـوخت و 
کل  ک تقریبا 85 درصـــد از  بـــرق و خـــورا
هزینه هـــای تولیـــد را به خـــود اختصاص 

می دهـــد.
کتورهای  از آنجایی که انرژی یکی از فا
هزینه  ساختار  در  کننده  تعیین  اصلی 
انواع  قیمت  افزایش  است،  صنعت 

قابل  تاثیر  می تواند  انرژی  حامل های 
پتروشیمی ایاالت  صنعت  بر  توجهی 
کلی  هزینه های  بگذارد.  آمریکا  متحده 
و  حمل  ارزش  از  درصد   10 تقریبا  انرژی 

نقل صنعت را تشکیل می دهد. 
عاوه بر ایـــن، ارزش افـــزوده صنعت 
هزینه هـــای  برابـــر   5 پتروشـــیمی معادل 
کـــه تنهـــا یکـــی از چندین  انـــرژی اســـت، 
نهـــاده مـــورد اســـتفاده در ایـــن صنعـــت 
ســـایر  و  اولیـــه  مـــواد  شـــامل  و  اســـت 

که صنعت پتروشـــیمی از  خدماتی اســـت 
ســـایر صنایـــع خریـــداری می کنـــد. 

مصرفـــی  انـــرژی  ارزش   4 نمـــودار 
پتروشـــیمی بین  صنعـــت  توســـط 
را   2018 ســـال  تـــا   1989 ســـال های 
در  کـــه  طـــور  همـــان  می دهـــد.  نشـــان 
ایـــن نمـــودار مشـــاهده می کنیـــد، ارزش 
ســـوخت و برق مورد استفاده در صنعت 
ایـــن  طـــول  در  کشـــور  پتروشـــیمی این 
ســـال ها تغییر چندانی نداشـــته اســـت و 
اندکی تغییـــر بین 9 تا حـــدود 20 میلیارد 

اســـت. بـــوده  متغیـــر  آمریـــکا  دالر 
ک مورد اســـتفاده در  امـــا ارزش خورا
ایـــن صنعت طـــی این ســـال ها همـــواره 
نوســـان داشـــته و بـــه خصـــوص از ســـال 
2002 این نوســـانات هم بـــه لحاظ میزان 
و هم به لحاظ ارزش بســـیار بیشـــتر شده 
ک  خـــورا ارزش  مثـــال  طـــور  بـــه  اســـت. 
مـــورد اســـتفاده در این صنعـــت از حدود 
50 میلیـــارد دالر آمریکا در ســـال 2015 به 
نزدیـــک 90 میلیـــارد دالر در ســـال 2018 
که در  رســـیده اســـت، این در حالی است 
ســـال 2014 نیـــز این ارزش حـــدود همان 

90 میلیـــارد دالر آمریـــکا بوده اســـت.

نمودار 4- ارزش انرژی مصرفی توسط صنعت پتروشیمی نمودار 3- سهم کل انرژی مصرفی به تفکیک منبع تامین

)US Energy Information Administration, Manufacturing Energy Consumption Survey )MECS منبع:
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سرمایهگذاری

کـه باعـث افزایـش هزینه های  کلـی، یـک صنعـت سـرمایه بـر اسـت. عوامـل متعـددی وجـود دارد  صنعـت پتروشـیمی، بـه طـور 
کارخانه هـای دارای ظرفیـت بـاالی تولیـد معموال باید در تولید مواد شـیمیایی؛ ماهیـت پیچیده تجهیزات  سـرمایه می شـود: 
و فرآیندهـای مـورد اسـتفاده؛ درجـه باالیـی از فرآیندهـای خـودکار؛ مقـدار بسـیار زیـاد تجهیـزات مـورد نیـاز؛ نیازمندی هـای 
کارخانـه ای صرفـه جویـی نسـبت به مقیاس داشـته  ک فرآیندهـای  کهنـه شـدن سـریع فناوری هـا(؛ و اسـتهال تکنولوژیکـی )و 

باشند.

گرفته  کار  شدت سرمایه )یا منابع مالی به 
مناسبی  معیار  کارگر(  هر  ازای  به  شده 
است.  سرمایه  تشکیل  کفایت  میزان  از 
رشد  و  سرمایه  تشکیل  در  تغییرات 
که اقتصاددانان آن  کتوری  اشتغال در فا
خود  می نامند،  سرمایه«  »موجودی  را 
متوسط  میزان  یعنی  می دهد،  نشان  را 
در  کارگر  هر  برای  که  سرمایه  ذخیره 
سرمایه  سطوح  افزایش  است.  دسترس 
تعمیق  )که  کارگر  هر  ازای  به  رفته  کار  به 
دیرباز  از  می شود(  نامیده  نیز  سرمایه 

کلیدی  عوامل  از  یکی  عنوان  به  کنون  تا
و  بهره وری شناخته می شود،  بهبود  در 
آخرین  با  کارگران  که  این است  از  کی  حا
که  اند  نوآورانه تجهیز شده  فناوری های 
)و  جدید  سرمایه  کارگیری  به  دلیل  به 

ظرفیت جدید تولید( است. 
خـود  نوبـه  بـه  نیـز  باالتـر  وری  بهـره 
بـا دسـتمزدهای واقعـی  بـه نوعـی همـراه 
سـوی  از  اسـت.  کارگـران  بـرای  باالتـر 
عـدم  سـرمایه  موجـودی  کاهـش  دیگـر، 
ایجـاد  کار  نیـروی  بـرای  واضحـی  مزیـت 

دسـتمزد  کاهـش  بـه  منجـر  زیـرا  می کنـد 
آنهـا می شـود. در میـان صنایـع تولیـدی، 
صنعت پتروشـیمی پس از صنعت پاالیش 
گرفتـه  کار  نفـت از نظـر میـزان سـرمایه بـه 

دارد. قـرار  دوم  رتبـه  در  شـده 

کل سرمایه گذاری
در  گذاری  -سرمایه  گذاری  سرمایه  کل 
 ،)E&P( جدید  تجهیزات  و  کارخانه ها 
گفته  نیز  ای  سرمایه  مخارج  آن  به  که 
تشکیل  اصلی  جرء  دو  از  می شود- 
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مثال،  عنوان  )به  است: ساختارها  شده 
ساختمان ها( و تجهیزات. 

دسته تجهیزات از تجهیزات سنتی که 
کار می روند تشکیل شده  در فرآیندها به 
ساخته  فلزی  محصوالت  مانند  است 
تانکرهای  فشاری،  )کشتی های  شده 
لوله  حرارتی،  مبدل های  سازی،  ذخیره 
عمومی صنعت  آالت  ماشین  غیره(؛  و 
تبدیل  غیره(؛  و  کمپرسورها  )لوله ها، 
و  صنعتی؛  اسباب  و  توزیع،  الکتریکی، 

سایر ماشین آالت صنعتی خاص. 
قسمت قابل توجهی از مخارج مربوط 
به تجهیزات در صنعت پتروشیمی مربوط 
به تنظیم مقررات، رایانه ها و فناوری های 
)یا  خودکار  ماشین های  به  مربوط 
پردازش اطاعات( هستند. تا حد زیادی، 
ساختارها در صنعت پتروشیمی فرآیندهای 
حفظ  خطرناک  عوامل  از  را  شیمیایی 
می کنند و تجهیزات فرآیند را مورد حمایت 

قرار می دهند.  
در  ساختارها  در  گذاری  سرمایه 
ساختمان های  به  مربوط  موارد  کثر  ا
)مانند  مربوطه  ساختارهای  و  صنعتی 

بنادر بارگیری، پایانه های و غیره( است، 
به  مربوط  مخارج  شامل  همچنین  اما 
دو،  این  از  است.  اداری  ساختمان های 
تجهیزات برای رشد بالقوه بلندمدت در 
بخش تولیدی و صنعت پتروشیمی بسیار 
این  به  امر  این  هستند.  مهم  و  حیاتی 
در  مستقیما  تجهیزات  که  است  دلیل 
شامل  و  می روند  کار  به  تولید  فرآیند 
در  استفاده  مورد  فناوری های  آخرین 

فرآیندها می شود.
متحده  پتروشیمی ایاالت  صنعت 
سرمایه  بزرگترین  از  یکی  همیشه  آمریکا 
کارخانه ها  در  خصوصی  بخش  گذاران 
طول  در  است.  بوده  جدید  تجهیزات  و 
سرمایه  دوم،  جهانی  از جنگ  پس  دوره 
تورمی را حذف  تاثیرات  )که  واقعی  گذاری 
کارخانه ها(  )یا  ساختارها  در  است(  کرده 
پتروشیمی به  توسط صنعت  تجهیزات  و 
ایاالت  اقتصادی  فعالیت  کل  اندازه 
متحده آمریکا بوده است. این نوع سرمایه 
گذاری ها در دوره رونق افزایش یافته و در 

دوره رکود اقتصادی کاهش می یابد. 
بر  گذاری  سرمایه  مخارج  نظر  از 

اساس  بر  تجهیزات  و  کارخانه ها  روی 
کار آنها تفاوت هایی  کسب و  تمرکز اصلی 
شرکت های  نرمال،  طور  به  دارد.  وجود 
سهم  پایه  شیمیایی  مواد  تولیدکننده 
مخارج  به  را  خود  فروش  از  ای  عمده 
و  کارخانه ها  روی  بر  گذاری  سرمایه 

تجهیزات اختصاص می دهند. 
مـواد  تولیدکننـده  شـرکت های 
آن  از  پـس  و  تخصصـی  شـیمیایی 
گازهای صنعتی  شـرکت های تولیدکننـده 
بـه عنـوان سـرمایه برتریـن زیربخش هـا در 
گـذاری بر  رتبه هـای بعـدی از نظر سـرمایه 
دارنـد.  قـرار  تجهیـزات  و  کارخانه هـا  روی 
تولیدکننـده  شـرکت های  کـه  حالـی  در 
بسـیاری  تمایـل  مصرفـی  محصـوالت 
را  کمتـری  سـهم  دارنـد،  انبـوه  تولیـد  بـه 
و  کارخانه هـا  بـر روی  گـذاری  بـه سـرمایه 

می دهنـد. اختصـاص  تجهیـزات 

تعیین  عوامل  سایر  و  سود 
کننده سرمایه گذاری

حاشیه سود )و سودهای عملیاتی( و نرخ 
بهره برداری از ظرفیت تولید عوامل اصلی 

روند صعودی سرمایه گذاری 
یکا  در صنعت پتروشیمی آمر

در دهه اخیر
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روی  بر  گذاری  میزان سرمایه  بر  تاثیرگذار 
از  برخی  هستند.  تجهیزات  و  کارخانه ها 
عوامل اندازه و ترکیب سرمایه گذاری بر روی 

کارخانه ها و تجهیزات را تعیین می کنند. 
که سطح  کننده  عوامل اصلی تعیین 
تاثیر  تحت  را  گذاری  سرمایه  مخارج 
از  بعد  سودهای  شامل  می دهند  قرار 
انتظارات  تجاری،  چرخه  مالیات،  کسر 
بلندمدت از صنعت، سیاست های وضع 
مالیات، هزینه سرمایه، بار بدهی، عرضه 

اعتبارات و مخارج اجباری می شوند.
و  اندک  رشد  از  ای  دوره   0991 دهه 
مداوم برای شرکت های فعال در صنعت 
دهه  اوایل  در  است.  پتروشیمی بوده 
طور  پتروشیمی به  شرکت های   ،0002
شدند،  بسیاری  صدمات  دچار  خاص 
کاهش بهره برداری از ظرفیت تولید،  زیرا 
مواد  سایر  و  انرژی  هزینه های  افزایش 

رکود  واقعی،  قیمت های  کاهش  خام، 
در بازارهای مصرفی نهایی و مازاد عرضه 
این  سود  حاشیه  کاهش  باعث  همگی 

شرکت ها شدند. 
تا سال 0102، صنعت پتروشیمی ایاالت 
متحده آمریکا موج جدیدی از رشد را تجربه 
که تا حدی به دلیل افزایش تولید  کردند، 
که  باعث شد  امر  و همین  بود،  گاز شیل 
عنوان  به  آمریکا  متحده  ایاالت  جذابیت 
صنعت  در  گذاری  سرمایه  برای  مکانی 
پتروشیمی به طور روزافزون افزایش یافت. 
صنعت پتروشیمی می تواند یک صنعت پر 
نظر  از  گرچه  ا گرفته شود،  نظر  نوسان در 
حاشیه سود به طور کلی صنعت با افزایش 

مواجه بوده است.

انگیزه های سرمایه گذاری
متعددی  پتروشیمی دالیل  شرکت های 

و  کارخانه ها  در  گذاری  سرمایه  برای 
گذاری  سرمایه  دارند.  جدید  تجهیزات 
تولید  ظرفیت  توسعه  نیازمند  جدید 
برای  و هم  برای محصوالت موجود  هم 
کارخانه ها  زیرا  است،  جدید  محصوالت 
جایگزین  قدیمی را  و  کهنه  تجهیزات  و 
بهبود  را  عملیاتی  کارایی های  و  کرده 

می بخشند.
کارخانه های موجود، انجام  در مورد 
از  که  مدرنیزاسیون  برنامه های  کامل 
آخرین فناوری ها استفاده می کنند بسیار 
که  روتین و معمولی است. سایر عواملی 
انگیزه سرمایه  ایجاد  باعث  ممکن است 
جدید  تجهیزات  و  کارخانه ها  در  گذاری 
شوند عبارتند از صرفه جویی در مصرف 
انرژی، پوشش نگرانی ها در مورد تغییرات 
محیط زیست و سایر نوآوری هایی است 

که نیاز دارند رقابتی باقی بمانند.

نمودار 1- سرمایه گذاری 
کل- مواد شیمیایی

نمودار 2- بهره برداری از 
ظرفیت

منبع:

منبع:

 Bureau of 
Economic Analysis 
and ACC analysis 
)based on Bureau 
of the Census data(

 The Federal Reserve Board )FRB(
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میزان انتشار گازهای میزان انتشار گازهای 
گلخانه ای توسط گلخانه ای توسط 

صنعت پتروشیمیصنعت پتروشیمی

محیطزیست

گازهـــای موجود در اتمســـفر برخی از  گرچه برخـــی از  گـــرم می کند. ا تشعشـــع نـــور خورشـــید از طریـــق جو زمین ســـطح آن را 
خ )موج بلند( را جذب می کند؛ و ســـپس این تشعشـــات دوباره به ســـطح زمین ســـاطع می شـــوند. این  اشـــعه های فروســـر

گرما از طریق پنل های شیشـــه ای جلوگیـــری می کند. گلخانه ای از انتشـــار  گازهای  که  مکانیســـم مشـــابه روشـــی اســـت 
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گفتـــه  ای«  گلخانـــه  گاز  »تاثیـــر  پدیـــده  ایـــن  بـــه  نتیجـــه،  در 
 )GHG( ای  گلخانـــه  گازهـــای  کـــم  ترا کـــه  زمانـــی  می شـــود. 
افزایـــش می یابـــد، حـــرارت متوســـط ســـطح پایین جـــو به طور 
گلخانه ای به  گازهـــای  تدریجـــی افزایـــش می یابد. بســـیاری از 
کســـید  صـــورت طبیعی ایجاد می شـــوند، مانند بخار آب، دی ا
گازهای  کســـید نیتـــروژن و اوزون؛ برخی دیگـــر از  کربن؛ متان، ا
گلخانـــه ای در برخـــی فرآیندهـــای صنعتـــی ایجـــاد می شـــوند، 
ســـولفور  فلوریـــد  هگـــزا  و   )HFCs( ماننـــد هیدروفلوروکربن هـــا 
)SF6(. برخـــی از فعالیت هـــای انســـان به انتشـــار برخـــی از این 

می کنند: کمـــک  گازهـــا 
کربن )CO2( زمانی وارد اتمسفر می شود  کســـید  • دی ا
گاز  کـــه ضایعـــات جامد، ســـوخت های فســـیلی )نفت، 
طبیعـــی و زغـــال ســـنگ( و چوب یا محصـــوالت چوبی 

ســـوزانده می شوند.
فعالیت هـــای  طـــول  در   )NO2( نیتـــروژن  کســـید  ا  •
کشـــاورزی یا صنعتـــی و نیز در زمان ســـوختن ضایعات 

جامـــد و ســـوخت های فســـیلی منتشـــر می شـــوند.
نقـــل  و  حمـــل  و  تولیـــد  زمـــان  در   )CH4( متـــان   •
گاز طبیعـــی و  ســـوخت های فســـیلی )زغـــال ســـنگ، 
نفـــت(، از تجزیه ضایعات ارگانیک در مناطق انباشـــت 

پـــرورش دام منتشـــر می شـــود. و  ضایعـــات جامـــد شـــهری 
کـــه از صنعت  کربـــن مهـــم ترین آالینده ای اســـت  کســـید  دی ا
کســـید نیتروژن، متان و برخی  پتروشـــیمی متصاعد می شـــود. ا
گازهـــا نیـــز از ایـــن صنعـــت منتشـــر می شـــوند.  از انـــواع دیگـــر 
کربـــن از  صنعت پتروشـــیمی،  گازهـــای آالینـــده حاوی  انتشـــار 
کربن غیر مســـتقیم خریداری شـــده برای صنعت  شـــامل ارزش 
کل آالینده های ایـــاالت متحده آمریکا  کمتـــر از 5 درصـــد  برق، 

می دهند. تشـــکیل  را 
پتروشـــیمی ایاالت  صنعـــت  از  منتشـــره  آالینده هـــای  میـــزان 
متحـــده آمریـــکا، بـــه ازای هر واحد محصـــول، از ســـال 1990 به 
دلیل پیشـــرفت ها و بهبودهای بســـیار در فرایند تولید، شـــامل 
کســـید نیتروژن  کـــه میـــزان انتشـــار ا تغییـــر فرآینـــد )یک بـــاره( 
کـــه تاثیر بیشـــتری دارند؛  کاتالیزروهایـــی  کاهـــش می دهـــد؛  را 
ارتقـــای فناوری هـــای صنعتـــی و فرآینـــدی؛ تغییر ســـوخت )به 
گاز طبیعـــی بـــه جـــای زغـــال ســـنگ( و آمـــوزش و  طـــور مثـــال 

کاهش یافته اســـت.  تربیـــت نیـــروی انســـانی، بـــه شـــدت 
گلخانـــه ای وجـــود دارند:  گازهـــای  کلـــی دو دســـته از  بـــه طور 
ای(.  گلخانـــه  گاز  محتـــوی  )یـــا  غیرمســـتقیم  و  مســـتقیم 
کـــه  آالینده هـــا هســـتند  از  آن دســـته  آالینده هـــای مســـتقیم 
یـــا متغلـــق بـــه یـــک شـــرکت پتروشیمی هســـتند یا توســـط آنها 
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و  ســـوختن  از  ناشـــی  آالینده هـــای  ماننـــد  کنتـــرل می شـــوند، 
رخ می دهنـــد.  کارخانـــه  در محـــل  کـــه  فرآیندهایـــی 

آالینده هـــای غیرمســـتقیم )یـــا محتـــوای آالینـــده( نیـــز شـــامل 
کـــه در جریـــان تولید بـــرق ایجاد  کربنـــی هســـتند  کســـید  دی ا
گیری میزان  می شـــوند. به همیـــن ترتیـــب، دو راه برای انـــدازه 
ایـــن  راه هـــا  از  یکـــی  کربـــن وجـــود دارد:  کســـید  ا انتشـــار دی 
کـــه آالینده هـــای غیرمســـتقیم )یـــا محتـــوای آالینـــده(  اســـت 
کـــه تـــا انـــدازه ای ماننـــد رویکـــرد  کنیـــم،  را در محاســـبات وارد 
کـــه آالینده های  چرخـــه زندگی اســـت، و روش دیگر این اســـت 
کـــه این نوع  غیـــر مســـتقیم را در محاســـبات وارد نکینـــم، چـــرا 
آالینده هـــا توســـط بخش دیگـــری از اقتصـــاد تولید می شـــوند.
بـــه منظور اینکـــه بتوانیم پیشـــرفت صنعت پتروشـــیمی ایاالت 
گلخانه ای  گازهـــای  کاهش میـــزن انتشـــار  متحـــده آمریـــکا در 
را بهتـــر و دقیـــق تـــر نشـــان دهیـــم، دو مجموعـــه از داده هـــای 
گـــزارش می کنیم: یکـــی از این  مربـــوط بـــه انتشـــار آالینده هـــا را 
گزارش ها شـــامل آالینده های غیر مســـتقیم می شـــود و دیگری 

ایـــن داده هـــا را در بـــر نمی گیرد.
کـــه میزان دی  گفت  بـــر اســـاس داده های جـــدول 1، می تـــوان 
کربن ناشـــی از ســـوخت و بـــرق بین ســـال های 1990 تا  کســـید  ا
کاهـــش یافتـــه و از 223 میلیون تن در ســـال  2018 بـــه شـــدت 

1990 به 180/9 میلیون تن در ســـال 2018 رســـیده است، یعنی 
در طـــول دوره زمانـــی 28 ســـاله میـــزان این نـــوع آالینده 42/1 

کاهش یافته اســـت.  میلیون تـــن 
کربـــن ناشـــی از فرآیندهـــا امـــا وضعیـــت  کســـید  در مـــورد دی ا
کـــه از 42/3 میلیـــون  تـــا حـــدی متفـــاوت اســـت، بـــه طـــوری 
تـــن در ســـال 1990 بـــه حـــدود 54 میلیـــون تـــن در پایـــان دوره 
زمانی یعنی ســـال 2018 رســـیده است. بخشـــی از این موضوع 
گســـترش تولیـــد بســـیاری از فرآورده هـــای صنعـــت  بـــه دلیـــل 
پتروشـــیمی به دلیل بهبـــود فناوری ها و دانـــش تولید و افزایش 

اســـت. کارخانه ها  تعـــداد 
کســـید  کل دی ا کـــه میزان  همیـــن موضوع باعث شـــده اســـت 
کاهش  کربـــن تولید شـــده شـــاهد افـــت چشـــمگیر مانند رونـــد 
کربن ناشی از ســـوخت و تولید برق نباشد. میزان  کســـید  دی ا
کربن منتشـــر شـــده در فضا از 265/3 میلیون  کســـید  کل دی ا
تـــن در ســـال 2018  بـــه 234/9 میلیـــون  تـــن در ســـال 1990 
رســـیده اســـت، یعنـــی در ایـــن دوره زمانی 28 ســـاله بـــه میزان 

کاهش یافته اســـت. 30/4 میلیـــون تـــن 
کاهشـــی محســـوس اســـت،  کســـید نیتروژن نیز روند  در مـــورد ا
که میـــزان تولید ایـــن آالینـــده از 27/3 میلیون تن  بـــه طـــوری 
در ســـال 1990 به 16/8 میلیون تن رســـیده اســـت، اما متان از 
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)میلیون تن معادل دی اکسید کربن(

223238252/5218/5203/8196/3184/7178/2180/9دی اکسید کربن ناشی از سوخت و برق

42/348/950/145/745/547/748/15154دی اکسید کربن ناشی از فرآیند

265/3286/9302/6264/2249/3244232.8229/2234/9کل دی اکسید کربن

27/330/819/418/415/715/917/116/716/8اکسید نیتروژن

0/20/10/10/10/10/20/20/30/3متان

HCFs46/142/937/12084/32/85/25/2

338.9360/7359/2302/7273/1264/4252/9251/4257/2کل انتشار گازهای گلخانه ای

90/391/8102/692/983/571/86051/753/6انتشار دی اکسیدکربن موجود در تولید برق

شاخص بر اساس 100= 1990عملکرد )شامل آالینده های غیرمستقیم(

100106/8121/5138127/9120/2119/6122126/8محصوالت صنعت پتروشیمی

100103/194/271/675/484/384/483/480/8کارایی انرژی

100106/410698/380/67874/674/275/9انتشار گازهای گلخانه ای

10099/787/364/76364/962/460/859/9شدت گازهای گلخانه ای

عملکرد )به جز آالینده های غیرمستقیم(:

100106/8121/5138127/9120/2119/6122126/8محصوالت صنعت پتروشیمی

100103/194/271/675/484/384/483/480/8کارایی انرژی

100108/2103/284/476/377/577/680/381/9انتشار گازهای گلخانه ای

100101/38561/259/764/564/965/964/6شدت گازهای گلخانه ای

جدول 1- میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط صنعت پتروشیمی

EPA, American Chemistry Council :منبع

کاهـــش 50 درصدی از  ایـــن قاعده پیـــروی نمی کند و بـــا وجود 
ســـال 1990 تـــا 1995 و ادامـــه آن تا ســـال 2015، از همان ســـال 
ایـــن روند معکوس شـــده و میـــزان تولیـــد این آالینـــده مجددا 
دو برابـــر شـــده و مجـــددا در ســـال 2017 شـــاهد افزایـــش 1/5 

اســـت. بوده  برابری 
کاهش  گـــروه بیـــش از ســـایر آالینده هـــا  گازهـــای  CHF در ایـــن 

کـــه در طـــول دوره زمانی 28 ســـاله میزان  یافتـــه انـــد به طوری 
کاهش یافته اســـت.  ایـــن نوع آالینده هـــا در حـــدود 89 درصد 
گازهـــای  کل  کـــه تولیـــد  همیـــن موضـــوع باعـــث شـــده اســـت 
کاهـــش یابد و از  گلخانـــه ای نیـــز در ایـــن دوره زمانی 24 درصد 
338/9 میلیـــون تـــن در ابتـــدای دوره بـــه 257/2 میلیون تن 

در انتهای دوره برســـد.
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کار مبتنی بر  جوامـع، ایجـاد روابط واقعی 
اعتمـاد متقابـل و احتـرام بـه حقـوق بشـر 

دارد. اعتقـاد 
کسون  شـرکت تولید مواد شـیمیایی ا
موبیـل تاش هـای زیسـت محیطـی خـود 
گازهـای  انتشـار  کاهـش  بـه  معطـوف  را 
کارآمدتر  گلخانـه ای و توسـعه فرآیندهـای 
در  جویـی  صرفـه  باعـث  کـه  می کنـد 
ایـن  بـرای  می شـوند.  انـرژی  مصـرف 
منظـم  طـور  بـه  شـرکت  ایـن  منظـور، 
گـزارش عملیـات خـود را منتشـر می کنـد و 
از تحقیقـات پشـتیبانی می کبهنـد تا درک 
بـر تغییـرات آب و  از عوامـل موثـر  بهتـری 
هـوا برسـد. رهبـران ایـن شـرکت بـه نقـش 
درازمـدت  کاهـش  در  فنـاوری  قدرتمنـد 
عیـن  در  و  ای  گلخانـه  گازهـای  انتشـار 
جهانـی  تقاضـای  بـه  پاسـخگویی  حـال 

بخشخصوصی

سالمت و امنیت  
کسون  ا شیمیایی  مواد  تولید  شرکت 
موبیل تاش می کند تا یک محل کار بدون 
که  کند  حادثه و یک محیط امن را فراهم 
کس در آن آسیب نبیند. چارچوب  هیچ 
ایمنی، امنیت، بهداشت و محیط زیست 
که به عنوان سیستم  داخلی این شرکت - 
 )OIMS( عملیات  یکپارچه  مدیریت 
شناخته می شود - در سراسر جهان برای 
در  پاسخگویی  و  پیشرفت  گیری  اندازه 

عملیات استفاده می شود.
بـا درک عمیـق  ایـن شـرکت  فعالیـت 
محیـط  بـر  آن  تولیـدی  عملیـات  تأثیـر 
اجتماعـی  نیازهـای  همچنیـن  و  زیسـت 
کـه در آن فعالیـت  و اقتصـادی جوامعـی 
می کنیـم، هدایـت می شـود. ایـن شـرکت 
ایـن  بـر  پایـدار  و  مثبـت  تأثیـر  ایجـاد  بـه 

پیشرفت در سراسر جهان
کسـون  ا شـیمیایی  مـواد  تولیـد  شـرکت 
یکـی   )ExxonMobil Chemical(موبیـل
در  شـیمیایی  شـرکت های  بزرگتریـن  از 
جهـان اسـت. ایـن شـرکت در تولید برخی 
از محصـوالت شـیمیایی بیشـترین حجم 
اختصـاص  خـود  بـه  را  رشـد  بیشـترین  و 
محصـوالت  ایـن  تولیـد  پیشـرو  و  داده 

می شـود. محسـوب 
کسون  شـرکت تولید مواد شـیمیایی ا
موبیـل در تمـام مناطـق مهـم دنیـا شـعبه 
بازارهـای  رشـد  بـه  رو  نیازهـای  و  دارد 
بـزرگ را تامیـن می کند. بیـش از 90 درصد 
ایـن  شـیمیایی  مـواد  تولیـد  ظرفیـت 
کسـون موبیل  شـرکت در پاالیشـگاه های ا
طبیعـی  گاز  فـرآوری  کارخانه هـای  یـا 

اسـت. شـده  ادغـام 

اكسون موبیلمعرفی شرکت تولید مواد شیمیایی
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اسـت. معتقـد  جهـان  پتروشـیمی در  محصـوالت 

استراتژی
کسـون موبیـل بـر روی راه حل هـای  شـرکت تولیـد مـواد شـیمیایی ا
پایدار مبتنی بر شـیوه های تجاری آزمایش شـده توسط زمان تمرکز 

دارد. عناصـر اصلـی اسـتراتژی تجـارت ما شـامل مـوارد زیر اسـت:
تمرکز مداوم بر ارائه برتری عملیاتی• 
مبتنی بر رهبری فناوری• 
کسون موبیل•  بهره مندی از مزایای مدل یکپارچه ا
گذاری با هوش و نظم•  سرمایه 
با ما تماس بگیرید• 

راه حل های صنعت  
ساختمان و ساخت و ساز

محصـوالت شـیمیایی ExxonMobil بـه توسـعه دهنـدگان، 
مهندسان و تولیدکنندگان محصوالت ساختمانی و ساختمانی 
از لحـاظ عملکـرد  تریـن شـرایط  بـرای سـخت  تـا  کمـک می کنـد 
شـرکت،  ایـن  تخصصـی  االسـتومرهای  کننـد.   عمـل  دقیـق 
پلیمرهـای عملکـردی، رزین هـای پلی اتیلـن، پلیمرهای بوتیل، 
و  هیدروکربـن  مایعـات  و  کننده هـا  نـرم  مصنوعـی،  مایعـات 
کیفیـت مطلوبـی را بـرای محصـوالت مورد اسـتفاده در  کسـیژنه  ا

سـاخت و سـاز فراهـم می کننـد. 
محصوالت این بخش عبارتند از:

کفپوش و پشتی فرش    
 برق و فیبر نوری  
 مهر و موم های ساختمانی و لعابکاری  
 ژئوممبران، آستر و ژئوتکستایل  
کشی    لوله 
 غشا عایق و ضد آب  
 جاده ها و بزرگراه ها  
 پوشش های تزئینی  
 پوشش دیوار  
 مهر و موم و بنه  

 پوشش های پارچه ای صنعتی  

خودرو
و  السـتیک  تولیـد  شـرکت های  سـازان،  قطعـه  خودروسـازان، 
ارائـه  بـرای  جهـان  سراسـر  در  خـودرو  بـا  مرتبـط  مشـاغل  سـایر 
کمـک  کـه بـه ایجـاد اختـاف در طراحـی خـودرو  مـواد پیشـرفته 
موبیـل  کسـون  ا شـیمیایی  مـواد  تولیـد  شـرکت  بـه  می کننـد، 

می کننـد. اعتمـاد 
سـاخت  بـرای  مسـتمر  تاش هـای  از  پشـتیبانی  بـا 
اتومبیل هایـی بـا مسـافت پیمـوده شـده بهتـر و میـزان آالیندگـی 
کمتـر، طیـف متنوعـی از محصـوالت و پشـتیبانی فنـی می توانـد 
کنـد. برخـی از  کمـک  بـه شـما در ارتقـا محصـوالت و بهـره وری 
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از: عبارتنـد  بخـش  ایـن  تولیـدی  محصـوالت 
الستیک ماشین   
کاپوت    در زیر 
کابل    سیم و 
نمای بیرونی، بدنه و شاسی   
کننده ها    مواد افزودنی - سوخت و روان 
   )EV(  مایعات وسیله نقلیه الکتریکی

کشاورزی  
کـه حتـی در سـخت  گلخانـه ای بـا مانـدگاری بیشـتر  فیلم هـای 
تریـن شـرایط آب و هوایـی نیـز از محصـول محافظـت می کننـد. 

کیسـه های سـبک فرصت هایـی را بـرای صرفـه جویـی در هزینـه 
فراهـم می کننـد، امـا از نظـر مقاومـت در برابـر بار سـازگار نیسـتند. 
فیلم هـای پوششـی بـا دوام بـا محتـوای بازیافـت شـده باالتریـن 

اسـتانداردهای عملکـرد را حفـظ می کننـد.
نیسـتند.  کشـاورزی  فیلم هـای  آینـده  در  محصـوالت  ایـن 
کـه امـروزه بـا تولیـد  ایـن مـوارد راه حل هـای پیشـرفته ای هسـتند 
کسون موبیل امکان پذیر شده است.  پلیمرهای پلی اتیلن توسط ا
کسـون  عـاوه بـر ایـن، مایعـات هیدروکربن شـیمیایی تولید ا
کمـک بـه تولیدکننـدگان سـموم  موبیـل و بـه طـور خـاص بـرای 
کشـاورزی بـرای تولیـد محصوالت محافظـت از محصول طراحی 
شـده اسـت. برخـی از محصـوالت تولیدی این بخـش عبارتند از:

گلخانه ای   فیلم های 
حفاظت از محصول  
کیسه های سیلو   فیلم های سیاژ و 
فیلم های مالچ  
کانتینر و مخازن  
استخراج دانه های روغنی  

چسب و درزگیر  
سـازنده  رزین هـای  از  مناسـب  ترکیبـی  موبیـل  کسـون  ا شـرکت 
کاربردهـای چسـب انتخـاب می کنـد.  و پلیمرهـای پایـه را بـرای 
کاربردهـای  بـرای  چسـب  تولیـد  در  شـرکت  ایـن  محصـوالت 
نوارهـا،  مونتـاژ،  تـا  گرفتـه  بهداشـت  و  بنـدی  بسـته  از  مختلـف 
و  السـتیک  فـرش،  پشـتی  جـاده،  گـذاری  مـارک  برچسـب ها، 

می شـود. اسـتفاده  درزگیـر 
شما می توانید از زیرساخت های تامین و بازاریابی یکپارچه 
که امنیت تأمین را تأمین می کند و نیازهای تجاری شما  جهانی 
را پشتیبانی می کند، بهره مند شوید. دانشمندان این شرکت در 
فن آوری، تکنیک ها و فرآیندهای چسبندگی متخصص هستند 
که برای پاسخگویی به نیازهای فردی مشتریان طراحی شده 

اند. برخی از محصوالت این بخش عبارتند از:
  )HMA(  چسب های ذوب داغ
کریات    چسب های ا
  )PSA(  چسب های حساس به فشار 
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بهداشت و پزشکی  
کسـون  ا شـیمیایی  مـواد  تولیـد  شـرکت 
و  کامـًا تخصصـی  بـا محصـوالت  موبیـل 
تامیـن  دیربـاز  از  متمرکـز  فنـی  خدمـات 
بهداشـت  مـواد موردنیـاز صنعـت  کننـده 
ایـن  پلیمرهـای  اسـت.  بـوده  درمـان  و 
بـرای  کـه  ویژگی هایـی  بـرای  شـرکت 
مـورد  دارویـی  و  پزشـکی  کاربردهـای 

انـد.  شـده  آزمایـش  و  تولیـد  اسـت،  نیـاز 
بـه  کمـک  بـرای  می تواننـد  مشـتریان 
پزشـکی  و  بهداشـتی  پیشـرفت خدمـات 
مـداوم  مـواد  بـه  داروهـا،  از  محافظـت  و 
از  برخـی  کننـد.  اعتمـاد  کیفیـت  بـا  و 

از: عبارتنـد  بخـش  ایـن  محصـوالت 
 درپوش و مهر و موم دارویی  
 نوک سرنگ، لوله های حاشیه ای،   

مهر و موم، واشر و دستگیره

 بسته بندی پزشکی  
 منسوجات یکبار مصرف پزشکی  

بسته بندی  
مـواد  بـرای  تقاضـا  افزایـش  دنبـال  بـه 
بسـته بندی جدید و سـبک وزن، شـرکت 
موبیـل  کسـون  ا شـیمیایی  مـواد  تولیـد 
کمتـری  کارهـای  کمـک می کنـد  بـه شـما 
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انجـام دهیـد و بسـته بنـدی خـود را بـه آینـده ای پایدارتـر منتقل 
کنیـد. ایـن شـرکت بـرای حـل انـواع چالش هـای بسـته بنـدی بـا 
 ،)PP(و پلـی پروپیلـن )PE( رزین هـای پیـش سـاخته پلـی اتیلـن
مـواد  عملکـردی،  پلیمرهـای  و  پلیمـری  کننده هـای  اصـاح 
کمـک  شـما  بـه  حل هـا  راه  ایـن  داراسـت.   را  الزم  تخصـص  و 
می کننـد، حتـی در شـرایط بسـیار طاقـت فرسـا ماننـد فریزرهـا، از 
کارخانـه تـا قفسـه های فروشـگاه و فراتـر از آن، محصـول شـما را 
محافظـت می کنـد و سـالم بـه دسـت شـما می رسـاند. برخـی از 

از: عبارتنـد  ایـن محصـوالت 

گونی   کیف و 
چسب و درزگیر  
بسته بندی فشرده  
کننده   کوچك جمع  بسته بندی 
بسته بندی پزشکی  
بسته بندی انعطاف پذیر مواد غذایی  
بسته بندی پالت  
کیسه های زباله  
محافظت از سطوح  
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)کـــه »مـــواد  مـــواد شـــیمیایی تخصصـــی 
کاربـــردی« یا »تخصصـــی« نیز  شـــیمیایی 
نامیـــده می شـــوند( محصوالتـــی متمایـــز 
-و اغلب از نظر فناوری بســـیار پیشـــرفته- 
هســـتند. ایـــن محصـــوالت ننســـبت بـــه 
محصوالت شـــیمیایی پایه در حجم های 
کمتـــری تولیـــد می شـــوند و بـــرای  بســـیار 
اهـــداف خاصی تولیـــد می شـــوند )مثا به 
کاربـــردی یا بـــه عنوان  عنـــوان یـــک مـــاده 
کمکـــی در فرآینـــد تولیـــد  یـــک محصـــول 

گســـتره وســـیعی از محصـــوالت(.
مواد شـــیمیایی تخصصی مشتریان را 
کلی سیستم  قادر می ســـازد تا هزینه های 
را  کاهـــش دهنـــد، عملکـــرد محصـــول  را 
بهبـــود بخشـــند و فرآینـــد تولیـــد را بهینـــه 
کننـــد تـــا از طریـــف راه حل هـــای مرســـوم 
بازدهـــی را افزایـــش دهنـــد. یعنـــی، ایـــن 
کـــه دارند  کاربردی  محصـــوالت بـــه دلیـــل 
فروختـــه می شـــوند، بـــه جـــای اینکـــه بـــه 
دلیـــل محتویـــات شـــان مـــورد توجـــه قرار 

گیرند. 
برخـــی از مـــواد شـــیمیایی تخصصـــی 
عبارتند از مواد چسبنده، انواع کاتالیزورها، 
کابل، مواد شیمیایی  پوشش های سیم و 
کننده هـــای صنعتی و  الکترونیکـــی، پاک 
خانگـــی، افزودنی هـــای پاســـتیک، مواد 
شـــیمیایی مربوط به مدیریت آب و ســـایر 

مواد شـــیمیایی تخصصی.
باعـــث  کـــه  ویژگی هایـــی  از  یکـــی 
تمایـــز مـــواد شـــیمیایی تخصصـــی از مواد 
که  شـــیمیایی پایـــه می شـــود ایـــن اســـت 
معمـــوال مـــواد شـــیمیایی تخصصـــی یک 
جـــزء خـــاص بـــرای خدمـــت رســـانی بـــه 
مشـــتریان یا خدمت رســـانی فنی اســـت. 
چشـــم انـــداز بلندمـــدت رشـــد بـــرای مواد 
شـــیمیایی تخصصی معموال خیلی پویاتر 

از مـــواد شـــیمیایی پایـــه اســـت.
تعـــداد زیادی بازار فـــروش محصوالت 
شـــیمیایی تخصصـــی وجود دارد، شـــامل 
صنایع تولیـــدی )اتومبیل ها، محصوالت 

مصرفـــی، محصـــوالت الکترونیکـــی، مواد 
کننده ها،  گری هـــا، روان  غذایـــی، ریختـــه 
کاغذ، محصوالت پاســـتیکی، محصوالت 
الســـتیکی و غیـــره( و صنایـــع غیرتولیـــدی 
کتشـــاف نفـــت، ســـاخت و ســـاز و  ماننـــد ا
خدمـــات شـــهری بـــه شـــکل توزیـــع برق. 
بخـــش تولیـــد مـــواد شـــیمیایی تخصصی 
خیلـــی بیشـــتر از ســـایر بخش هـــا بـــر روی 
بازارها متمرکز می شـــوند، خیلـــی از آنها به 
مرحله تکامل رســـیده و به طور رور افزودن 
در حال پیوســـتن به بازارهای بیت المللی 

. هستند
مواد اولیه برای تولید مواد شـــیمیایی 
تخصصی از مواد واســـطه ای پتروشـــیمی و 
ســـایر مـــواد شـــیمیایی صنعتـــی پایـــه به 
بـــه  تبدیـــل  بعـــدا  کـــه  دســـت می آینـــد، 
محصوالتی بـــا ارزش افـــزوده بســـیار باالتر 
می شـــوند. قیمت مواد شـــیمیایی پایه بر 
اســـاس رویکـــرد »ارزش در حیـــن مصرف« 
که در مقابل روش هزینه  تعیین می شـــود 

صنعت تولید مـــواد شیمیایی تخصصی 
و سهم آن از صنــــــــــعت پتروشیمی

صنایعتکمیلی
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ای تعریـــف می شـــود و بـــه طـــور تاریخی در 
مقایســـه بـــا ســـایر بخش های شـــیمیایی 
کمتـــر تحت تاثیر فشـــارهای  بازدهـــی آنها 

تقاضـــا قـــرار می گیرد.

شـــیمیایی  مـــواد  کلـــی،  طـــور  بـــه 
کل هزینـــه  کوچکـــی از  تخصصـــی بخـــش 
کنندگان را تشـــکیل می دهند، اما  مصرف 
بـــرای ارزیابی میـــزان بهـــره وری و عملکرد 

محصوالت ضروری هســـتند. یعنی از نظر 
کـــه بـــرای  اقتصـــادی، بـــر اســـاس ارزشـــی 
گذاری می شـــود؛ این  مشـــتری دارد ارزش 
امر باعـــث افزایـــش »هزینه هـــای تبدیل« 

صنعت تولید مـــواد شیمیایی تخصصی 
و سهم آن از صنــــــــــعت پتروشیمی
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شـــده و قدرت چانه زنی مشتریان را بهبود 
می بخشـــد.

میـــزان عرضـــه ایـــن مـــواد در بازارهای 
نهایـــی نیـــز بـــرای تولید مـــواد شـــیمیایی 
تخصصـــی بســـیار مهـــم هســـتند.به طور 
در  تخصصـــی  شـــیمیایی  مـــواد  ســـنتی، 
مقایســـه با مواد شـــیمیایی صنعتـــی پایه 
حاشـــیه ســـود )و بازدهـــی ســـهام( باالتر و 
درجـــه پایین تـــری از خاصیـــت چرخه ای 

دارند.
نوســـان  درآمدهـــا  دیگـــر،  ســـوی  از 
کمتری داشـــته انـــد. بر اســـاس یک قاعده 
کثر مواد شـــیمیایی  سرانگشـــتی تقریبـــی ا
تخصصـــی در ســـطحی باالتـــر از 1/25 دالر 
آمریـــکا بـــه ازای هـــر پونـــد وزنـــی قیمـــت 

می شـــوند. گـــذاری 
ارزش  تخصصـــی  شـــیمایی  مـــواد 
افـــزوده باالتـــری دارنـــد زیـــرا بـــه ســـادگی 
نمی تواننـــد توســـط ســـایر تولیدکنندگان 
تولیـــد شـــوند و یـــک دیـــواری در مقابـــل 
آنهـــا  تولیـــد  از  احتمالـــی  تقلب هـــای 
گیری  کـــه منجبـــر به شـــکل  وجـــود دارد، 
موانـــع ســـختی بـــرای ورود می شـــود. در 
ایـــن بـــازار، خدمـــت رســـانی قـــوی فنی، 
بازاریابـــی و توانمندی هـــای توزیعـــی یک 
بایـــد هســـتند، زیـــرا در ایـــن بـــازار روابط 
مشـــتری حائـــز باالتریـــن اهمیت اســـت.
در واقـــع، قیمـــت نهایـــی یـــک ماده 
شیمیایی تخصصی یکی از اجزای خیلی 
مهـــم ایـــن خدمت هســـتند. نـــوآوری در 
این صنعت حیاتی اســـت و شـــرکت های 
مـــواد شـــیمیایی تخصصی  تولیدکننـــده 
معمـــوال 4 تـــا 8 درصـــد از درآمـــد خـــود را 
بـــرای تحقیـــق و توســـعه )R&D( خـــرج 
می کننـــد؛ ایـــن نوآوری ها عوامـــل محرکه 

کثر شـــرکت ها هســـتند. رشـــد برای ا

گرچـــه نیازهـــای ســـرمایه ای بـــرای  ا
در  تخصصـــی  شـــیمیایی  مـــواد  تولیـــد 
کمتر  مقایســـه بـــا مـــواد شـــیمیایی پایـــه 
هنـــوز  امـــا  پذیرتـــر هســـتند،  انعطـــاف  و 
هـــم ایـــن نیازهـــا بســـیار بـــاال هســـتند. 
شـــرکت های پتروشـــیمی معموال بیـــن 4 
تـــا 9 درصد از درآمد خـــود را برای احداث 
 )P & E( جدیـــد  تجهیـــزات  و  کارخانـــه 

می کننـــد. هزینـــه 
اختصاصی  عملیات  که  حالی  در 
شیمیایی  مواد  تولید  در  پیوسته  و 
یک  در  گرچه  )ا هستند  مهم  تخصصی 
زیادی  بسیار  تعداد  تر(،  پایین  سطح 
کارخانه وجود دارد که هدف آنها تولیدات 
ترکیبی است )با بکارگیری تجهیزات برای 
تقطیر،  مانند  عملیات واحدهای خاص 
غیره(  و  فیلتراسیون  کردن،  کریستالیزه 
اساس  بر  کارخانه ها.  کردن  فرموله  یا 
کثر مواد شیمیایی  تعریف عمومی تولید ا
تخصصی اشتغال زا هستند و باالتر از یک 
اندازه تولید  حجم مشخص تولید، دیگر 

مهم نیست.
مـــواد  تولیدکننـــده  شـــرکت های 
شـــیمیایی تخصصـــی معمـــوال خطـــوط 
که  مختلـــف تولیـــدی دارند. مشـــتریان، 
برخـــی  و  تولیدکننـــدگان  ســـایر  معمـــوال 
هســـتند،  غیرتولیـــدی  بخش هـــای  از 
را  اندکـــی  بســـیار  حجم هـــای  معمـــوال 
خریداری می کنند. در برخـــی از بازارهای 
مواد شـــیمیایی تخصصی، حســـاب های 
مربـــوط بـــه فـــروش بـــرای یـــک مشـــتری 
آمریـــکا  دالر  هـــزار   50 حـــدود  در  نوعـــی 

اســـت.
)بـــرای  منبعـــی  تـــک-  قراردادهـــای 
کتی( نیـــز یکـــی  مثـــال، توافق هـــای شـــرا
انگیزه هـــای  هســـتند.  مهـــم  عوامـــل  از 

موجـــود عبارتند از تقویت بهـــره برداری از 
گـــذاری در  پلتفرم های موجود، ســـرمایه 
که پتانســـیل رشـــد باالتری  بخش هایـــی 
کردن  دارنـــد، هم افزایی هزینـــه ای، یا پر 
یک شـــکاف تولیدی، بـــازاری، فناوری یا 
جغرافیایـــی. اخیـــرا ائتـــاف بـــرای فراهم 
کـــردن مقیاس و حـــوزه در حـــال اهمیت 
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یافتن هســـتند.
تولید  صنعت  بر  نیز  خارجی  عوامل 
مواد شیمیایی تخصصی تاثیر می گذارند. 
الکترونیکی  تجارت  روزافزون  گسترش 
مواد  تولید  صنعت  بر  شگرفی  تاثیرات 
گذاشته است زیرا به  شیمیایی تخصصی 
شرکت های کوچک این امکان را می دهد 

داشته  دسترسی  بزرگ  مشتریان  به  که 
باشند.

قوانین و مقـــررات دولتی بســـیار زیاد 
هســـتند و عمدتـــا بـــه دلیـــل نگرانی های 
موجود در مورد محیط زیســـت، سامت 
و ایمنـــی )برخی از بخش ها با فشـــارهای 
زیســـت محیطـــی، ماننـــد محصـــوالت و 

آژانـــس  ( هســـتند.  »ســـبز«  فرآیندهـــای 
 )EPA( زیســـت  محیـــط  از  حمایـــت 
گرچه اداره غذا  قانونگذار پیشـــرو اســـت، ا
و دارو )FDA( قانونگـــذار اصلـــی در برخی 
از بازارهـــای مـــواد شـــیمیایی تخصصـــی 
ماننـــد محصـــوالت آرایشـــی و افزودنی ها 

بـــه مـــواد غذایی اســـت.
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عملکرد شرکت های خانوادگی: عملکرد شرکت های خانوادگی: 

تاثیر جنسیت درتاثیر جنسیت در
یت یتسطح مدیـــــــر سطح مدیـــــــر

قسمت دوم

 هدف این مقاله تحلیل تاثیر جنسیت، در سطح مدیریت، بر عملکرد شرکت خانوادگی است.
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1-1. بخش تجاری شرکت
کـه هدفش ارتباط  پنا-سـانچز )2013(، مطالعـه ای انجـام دادنـد 
دادنـد نـرخ رشـد 500 شـرکت بـزرگ در آمریـکا، در سـال 2012 بـا 
بخش های فعالیت آنها بود. نویسـنده، رقابتی ترین بخش های 
بخش هـای  و   ]1[ کـرد  توصیـف  شـرکت ها،  آن  در  را  تجـاری 
کـرد: اولیـه؛ معدنـکاری،  اقتصـادی را بـه ایـن بخش هـا تقسـیم 
شـیات و غیـره؛ ثانویـه: اسـخت و تولید و سـوم: بخـش خدمات. 
سـوم(  )بخـش  بخـش صنعـت  بـه  متعلـق  شـرکت های  کثریـت  ا
گیری  کروسکال، باعث این نتیجه  می باشـند. اسـتفاده از آزمون 
کـه ارتبـاط معنـاداری بیـن نـرخ رشـد و بخش هـای مختلـف  شـد 

فعالیـت وجـود نـدارد.
که جنسـیت مالک  کردند  خلیفـه و چالوهـی )2013( مطالعه 
لبنانـی  خانوادگـی  شـرکت های  عملکـرد  بـر  تاثیـری  چـه  شـرکت 
دارنـد و همچنیـن سـرمایه انسـانی مالـک و مشـخصات تجـاری 
شـرکت را نیز از نظر تاثیر مورد بررسـی قرار دادند. با تقسـیم نمونه 
بـه شـرکت های بـا مالکیـت زنـان و مالکیـت مـردان و بـا اسـتفاده 
بیـن  معنـاداری  نتایـج  تفاوت هـا،  مشـاهده  بـرای   ،ꭓ2آزمـون از 
عملکرد و بخش فعالیت شـرکت های خانوادگی، مشـاهده نشد.
نونـس و همـکاران )2013( تاثیـر سـن بـر رشـد را در SME های 
تحلیـل  هدفشـان  اینکـه،  بخصـوص  کردنـد.  مطالعـه  پرتغالـی 
کـه آن اثـر را بـا تقسـیم شـرکت ها بـه شـرکت های فنآوری  ایـن بـود 
تاثیـر  ماحظـه  بـا   .]2[ کننـد  بررسـی  غیرغیشـرفته،  و  پیشـرفته 
ایـن دو بخـش فرعـی، نویسـندگان یـک رابطـه مثبـت و معنـادار 
شـرکت های  رشـد  و   )dummy( سـاختگی  بخـش  متغیـر  بیـن 
کردنـد. بـا نشـان دادنـد  کلـی، پیـدا  SME جـوان و قدیمی بطـور 
که شـرکت ها  کـه باشـد، ایـن حقیقـت  اینکـه، سـن شـرکت هرچـه 
بـه بخـش فرعـی فنـآوری پیشـرفته تعلـق دارد بـه معنـای سـطوح 

باالتـر رشـد اسـت.
گفتـه شـده در بـاال، هماهنگـی در مـورد  بـا اسـتفاده از مـوارد 
فرضیـه  بـه  را  مـا  نتیجـه  در  و  نمی کنیـم  پیـدا  متغیـر  ایـن  تاثیـر 
که چـه تاثیراتـی در نمونه  پنجـم بـه هـدف تعییـن ایـن می رسـاند 

رخ دهـد: مـا می توانـد  شـرکت های خانوادگـی 
بـر  خانوادگـی  شـرکت  تجـاری  یـا  صنعتـی  بخـش   .H5

می گـذارد. تاثیـر  آن  عملکـرد 

2. روش تحقیق
2-1. نمونه مطالعه

پرتغـال«  از »جامعـه شـرکت های خانوادگـی  مطالعـه  داده هـای 
انتخاب شـدند. این جامعه، شـرکت های خانوادگی را به صورت 
ک و همپوشـانی  کـه در آنهـا اشـترا شـرکت هایی تعریـف می کنـد 
مشـخصات  آنهـا  بـه  و  دارد  وجـود  مالکیـت  و  شـرکت  خانـواده، 
کـه آنهـا را از شـرکت های غیرخانوادگـی متمایـز  خاصـی می دهـد 
می کند )ویاکس، 2016(. یک فهرسـت از 275 شـرکت خانوادگی 

عضـو از ایـن جامعـه و انجمـن در ژوئـن 2016 بدسـت آمـد.
کمیتـی در  پایـگاه داده، از اطاعـات حسـابداری/مالی و حا
شـرکت های  »انجمـن  بـه  متعلـق  خانوادگـی  شـرکت های  مـورد 
شـد.  تشـکیل   ،2014 تـا   2006 دوره  بـرای  پرتغـال«  خانوادگـی 
گردآوری   AMADEUS اطاعات در مورد هر شرکت از پایگاه داده
کـه توسـط بوریـو وان دیجـک، ارائـه شـدند، زیـرا  شـد، همانگونـه 
حـاوی اطاعـات اقتصایـد و مالـی در مـورد شـرکت های اروپایـی 

اسـت.
گیـری زیـر اسـتفاده شـد: از فهرسـت اولیـه 275  رونـد نمونـه 
شـرکت خانوادگی، این نمونه به 238 شـرکت با اطاعات موجود 
کاهـش یافـت. مرتبـط سـازی بعـدی باعـث خارج  در پایـگاه داده 
شـدن این شـرکت ها شـد: شـرکت های دارای تنها یک یا دو سـال 
کثـر سـالهای  کـه دارای مقادیـر خالـی در ا مشـاهده؛ شـرکت هایی 
مطالعـه؛ شـرکت های هولندینگ )SGPS( ها، تا سـوگیری نتیجه 

رفع شـود.
بنابرایـن، نمونـه نهایـی متشـکل از 199 شـرکت، بـرای دوره 
مطالعـه 2006 تـا 2014 بدسـت آمـد. امـا، ایـن پایـگاه داده متوازن 
کامل،  نبـود، زیـرا داده ها برای همه شـرکت ها بـرای دوره مطالعه 

موجـود نبودند.
نمونـه را می تـوان بـرای مطالعـه مـورد نظـر مناسـب در نظـر 
آنکـه بخـش تجـاری پرتغـال، عمدتـًا  اینکـه، بخاطـر  اواًل  گرفـت. 
ابعـاد  )کـه طبـق  اسـت  از شـرکت های خانوادگـی تشـکیل شـده 
Pordata، در سـال  انـد(؛ طبـق داده هـای  مختلـف توزیـع شـده 
2016، »بخـش تجـاری پرتغـال«، 99/9% از SME هـا و 0/1 درصـد 
از شـرکت های بـزرگ، تشـکیل شـده اسـت و نمونـه شـرکت های 
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خانوادگـی در مطالعـه حاضـر از 94/6% از 
SME ها و 5/3 درصد از شرکت های بزرگ 
کـه خـارج از واقعیـت  تشـکیل شـده اسـت 
دومـًا،  نیسـت.  انـد،  آمـده  کجـا  از  اینکـه 

بخاطـر اینکـه اجمـاع در ادبیـات در مـورد 
چگونـه  را  خانوادگـی  شـرکت  یـک  اینکـه 
نـدارد، ضوابـط  وجـود  کـرد،  تعریـف  بایـد 
مرتبـط بـا مدیریـت شـرکت، مالکیـت و ویا 

کنرتـل اسـتفاده شـده انـد، و ددر نتیجـه 
اعضـای  کـه  شـد  انتخـاب  شـرکت های 
»جامعـه شـرکت های خانوادگـی پرتغالی« 
اشـتباهات  از  کار  ایـن  و  می باشـند، 

عالمت پیش بینی شدهسنجه هامتغیرها

وابسته

)perf( و تغییرات حجم عملکرد )volbusas( ؛ حجم تجاری بر کل دارایی ها)varsales( تغییرات فروش
)varvolbus( تجاری

مستقل ها

)gender( متغیر ساختگی با مقدار 1 اگر حداقل یک عضو زن از هیئت مدیره وجود داشته باشد و در جنسیت
+/-غیراینصورت صفر است.

اندازه شرکت

Dimen 1)لگاریتم )گردش مالی+

Dimen 2لگاریتم دارایی های کل+

Dimen 3تعداد کارکنان+

)age( تعداد سالهای وجود شرکتسن شرکت-/+

منطقه شرکت

DumCenterمتغیرساختگی با مقدار 1 اگر در منطقه مرکزی واقع شده باشد و در غیراینصورت صفر

Dumlisbonمتغیرساختگی با مقدار 1 اگر در منطقه لیسبون واقع شده باشد و در غیراینصورت صفر

Dumnortمتغیرساختگی با مقدار 1 اگر در منطقه شمالی واقع شده باشد و در غیراینصورت صفر

DumAlentمتغیرساختگی با مقدار 1 اگر در منطقه آلنتجو واقع شده باشد و در غیراینصورت صفر

DumAlgarمتغیرساختگی با مقدار 1 اگر در منطقه آلگاروه واقع شده باشد و در غیراینصورت صفر

DumAcoresمتغیرساختگی با مقدار 1 اگر در منطقه آزورس واقع شده باشد و در غیراینصورت صفر

DumMadeira
متغیرساختگی با مقدار 1 اگر در منطقه خودمختار مادیرا واقع شده باشد و در غیراینصورت 

صفر

بخش تجاری شرکت

DumAgricمتغیر ساختگی با مقدار 1 اگر شرکت به بخش کشاورزی متعلق باشد؛ و در غیراینصورت، صفر

DumConst
متغیر ساختگی با مقدار 1 اگر شرکت به بخش ساختمان سازی متعلق باشد؛ و در 

غیراینصورت، صفر

DumManufat
متغیر ساختگی با مقدار 1 اگر شرکت به بخش ساخت و تولید متعلق باشد؛ و در 

غیراینصورت، صفر

DumComمتغیر ساختگی با مقدار 1 اگر شرکت به بخش تجارت متعلق باشد؛ و در غیراینصورت، صفر

DumServمتغیر ساختگی با مقدار 1 اگر شرکت به بخش خدمات متعلق باشد؛ و در غیراینصورت، صفر

DumTuris .متغیر ساختگی با مقدار صفر اگر شرکت به گردشگری تعلق داشته باشد

جدول 1- تعریف متغیر

EPA, American Chemistry Council :منبع
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عنـوان  بـه  شـرکت ها  بنـدی  دسـته  در 
جلوگیریمی کنـد  خانوادگـی  شـرکت های 
کـه  و در نهایـت می تـوان ماحظـه نمـود 
تعریـف شـرکت خانوادگـی اسـتفاده شـده 
توسـط »ایـن جامعـه«، با تعریف اسـتفاده 
یعنـی  اسـت،  مشـابه  ادبیـات  در  شـده 
شـرکت هایی  خانوادگـی  شـرکت های 
همپوشـانی  و  کات  اشـترا کـه  هسـتند 
خانـواده، شـرکت و مالکیـت وجـود دارد. 

2-2. متغیرها
اجمـاع و اتفـاق نظـر در ادبیـات در مـورد 
محسـوب  عملکـرد  چیـزی  چـه  اینکـه 
یـک  متغیـر  ایـن  نـدارد.  وجـود  می شـود، 
بـرای  بـرای موفقیـت و یـک معیـار  معیـار 
اسـت. شـده  گرفتـه  نظـر  در  سـودآوری 

جنسـیت،  اثـر  تحلیـل  بـه  توجـه  بـا 
شـرکت  عملکـرد  بـر  مدیریتـی،  در سـمت 
خانوادگـی، ایـن مطالعـه از سـه متغیـر بـه 
عنـوان متغیـر وابسـته اسـتفاده می کننـد: 
تغییـرات فـروش، بازده بـر دارایی های کل 

بـازده. تغییـرات  و 
شـده  اسـتفاده  مسـتقل  متغیرهـای 
عبارتنـد از: جنسـیت در مدیریـت ارشـد، 
منطقـه  شـرکت،  سـن  شـرکت،  انـدازه 

شـرکت. تجـاری  بخـش  و  شـرکت 
متغیـر جنیـت بـه صـورت یـک متغیـر 
 1 مقـدار  و  شـد،  سـاخته  سـاختگی، 
از  عنصـر  یـا چنـد  یـک  کـه  هنگامی اسـت 
هیئـت مدیـره شـرکت زنـان باشـند و صفـر 
هنگامی کـه فقـط از مـردان تشـکیل شـده 

باشـد.
بـرای تعییـن اینکـه آیـا رابطـه ای بیـن 
آنهـا  انـدازه شـرکت خانوادگـی  و عملکـرد 

وجـود دارد یـا خیـر، متغیـر انـدازه شـرکت، 
گرفـت. بـرای  مـورد توضیـح تفصیلـی قـرار 
اتحادیـه  تعریـف  شـرکت،  انـدازه  تعریـف 
/34/2013 دسـتورالعمل  طبـق  اروپـا، 
EU، مورخ 26 ژوئن اسـتفاده شـد. متغیر 
انـدازه از طریـق سـه متغیـر محاسـبه شـد: 
کل، لگاریتـم بازده و تعداد  لگاریتـم دارای 

کارمنـدان.
بـا هـدف تحلیـل نمونـه طبـق انـدازه 
آنـرا  کـه  بـود  شـرکت های خانوادگـی، الزم 
کوچـک، متوسـط و  بـه شـرکت های خـرد، 
کنیـم. در اینجا، متغیرهای  بزرگ تقسـیم 
شـرکت ها  بنـدی  دسـته  بـرای  سـاختگی 
بـا  متوسـط،  و  کوچـک  خـرد،  براسـاس 
و  بـازده  کل،  دارایـی  ارزش  از  اسـتفاده 
مربوطـه،  شـرکت های  کارکنـان  تعـداد 
همـکاران  و  دانـس  کار  شـد.  سـاخته 
بـه  نونـس )2008(  و  )2007( و سراسـکیرو 

شـدند. دنبـال  و  پیـروی  دقـت 
متغیـر سـن برای تعیین اثـر بر عملکرد 
ادبیـات،  در  می شـود.  اسـتفاده  شـرکت 
عنـوان  بـه  آن  از  نویسـندگان  از  تعـدادی 
براسـاس  ایـن متغیـر  بـرای  نماینـده  یـک 
شـرکت  کـه  سـالهای  تعـداد  لگاریتـم 
انـد  کـرده  اسـتفاده  اسـت  داشـته  وجـود 
و  سراسـکیرو  چالوهـی، 2013؛  و  )خلیفـه 
همـکارن، 011، 2016( درحالیکـه دیگـران 
تنهـا از تعـداد سـالیان وجـود )مثـل اینجـا( 

انـد. کـرده  اسـتفاده 
»اصطـاح  ای،  منطقـه  متغیـر  بـرای 
آمـاری«  اهـداف  «بـرای  ای  منطقـه 
بـرای   NUTS II اسـتفاده شـد.   )NUTS(
این مطالعه انتخاب شـد زیرا پرتغال را به 
هفـت منطقـه تقسـیم می کنـد )شـمالی، 

لیسـبون،  کانشـهر  منطقـه  مرکـزی، 
آلنتیخو، آلگاروه، منطقه خودمختار آزورز 
و منطقـه خودمختـار مادیـرا(. متغیرهای 
کدام از مناطق ساخته  ساختگی برای هر 
شـدند بجـز منطقـه خودمختـار مادیـران، 
دهنـده  نشـان  همیشـه  متغیـر  ایـن  زیـرا 
روال  بـا  بسـیار  روال  اسـت.  صفـر  مقـدار 
اسـتفاده شده توسـط نیوسندگانمی ماند 
کمـن و پالمبـرگ  بـرد و وونبـرگ )2014(، با
و   )2015( اسـتورای  و  سـوچللی  و   )2015(

غیـره بـود.
متغیربخـش  بـه  توجـه  بـا  آخـر،  در 
تجـاری شـرکت، در ابتدا، این متغیر طبق 
اقتصـادی-  فعالیت هـای  بنـدی  دسـته 
بازبینـی شـده CAE-Rev( 3 3(، تقسـیم 
کدها یا آیین ها در شش  شد، تا در نتیجه 
روش  مثـل  شـوند،  ملحـق  بـزرگ،  گـروه 
همـکاران  و  نونـس  توسـط  شـده  انجـام 
سـاختگی  متغیرهـای  تعـداد  تـا   )2013(
کاهـش یابـد و درجـه آزادی افزایـش یابـد. 
متغیرسـاختگی  بـه شـش   CAE کدهـای 
کشـاورزی، جنگلـداری و  تقسـیم شـدند: 
 CAE-Rev از B و A معدنـکاری )کدهـای
3(؛ سـاختمان سـازی )کـد F(؛ سـاخت و 
تولیـد )کـد C(؛ تجـارت )کـد G(؛ خدمـات 
 S, R, Q, P, O, N, M, J,H,E, )کدهـای 
گردشـگری   .)I گردشـگری )کـد D و T(؛ و 
کنـار  کـه از رگرسـیون  متغیـر سـاختگی بـود 
گذاشـته شـد. روال دنبـال شـده مشـابه بـا 
روال هـای نونس و همکاران )2013(، پنا-
سانچز )2013( و خلیفه و چالوهی )2013( 
متغیرهـای  خاصـه  بطـور   1 جـدول  ود. 

را نشـان می دهـد. مطالعـه 

EPA, American Chemistry Council :منبع
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2-3.  روش
ادبیـات مربـوط بـه عملکرد شـرکتی آشـکار 
بیـن  روابطبـی  اسـت  ممکـن  کـه  می کنـد 
و  قبلـی  و  فعلـی  سـالهای  در  عملکـرد 
همچنین مسائل درونزادی بین متغیرها 
و اثـرات ناشـی از قلـم افتـادن متغیرهـای 
بنابرایـن،  داشـته اند.  وجـود  مسـتقل، 
اسـتفاده از مدل هـای داده هـای تابلویـی 
مناسـب  مطالعـه  ایـن  بـرای  اسـتاتیک، 

نمی باشـد.
در  ادبیـات  تحلیـل  حقیقـت،  در 
مـورد تاثیـر جنسـیت مدیـران بـر عملکـرد 
دارای  مدل هـای  خانوادگـی،  شـرکت 
متغیرهـای ابـزاری اسـتفاده شـدند، بـرای 
از  اسـتفاده  بـا  تابلویـی  داده هـای  مثـال، 
)کمپبـل  ای  مربعـات دو مرحلـه  حداقـل 
ریـب،  و  آندرسـون  و مینگوئـز-ورا، 2008؛ 
 .)2006 همـکاران،  و  اسـمیت  2003؛ 
گونزالـز )2015( و  جدیدتـر از آنهـا، زینـگ و 
 GMM سیا و همکاران )2016( از تخمین
کـه این بخاطر  کدرند  دینامیـک اسـتفاده 
در  معکـوس  علیـت  احتمالـی  مسـئله 
مطالعـه تاثیـر جنسـیت برعملکـرد شـرکت 

می باشـد.
از مدل هـای  مطالعـه  ایـن  بنابرایـن، 
اسـتفاده  دینامیـک  تابلویـی  داده هـای 
نیـاز  بـه  توجـه  بـا  آنهـا  زیـرا  می کنـد، 
تریـن  «ناسـب  مـوارد،  ایـن  کنتـرل  بـه 
زمـان  مشـخصات  درونـزادی،  هسـتند: 
پایـا، همخطـی احتمالـی بیـن متغیرهـای 
مسـتقل، اثـرات از قلـم افتـادن احتمالـی 
متغیرهـای مسـتقل، حـذف اثـرات فـردی 
صحیـح  تخمیـن  و  مشـاهده  غیرقابـل 
دوره هـای  در  وابسـته  متغیـر  بیـن  رابطـه 

مـا  اینکـه،  بخصـوص  فعلـی.  و  قبلـی 
تابلویـی  سیسـتم   GMM تخمینگـر  از 
آرالنـو  توسـط  شـده  پیشـنهاد  دینامیـک 
 )1998( بونـد  و  بلونـدل  و   )1995( بـوور  و 
بـه عنـوان  ایـن مـدل،  کردیـم.   اسـتفاده 
یک تخمینگر سیستم GMM، به صورت 
همزمـان در دو سـطح و اولیـن تفاوت هـا، 
بـازده  کار  ایـن  می شـود.  زده  تخمیـن 
تخیمنگـر  و قـدرت تسـت های فرضیـه را 
کار را بـا ممکـن  کـه ایـن  بهبـود می بخشـد 
کـردن شـامل شـدن متغیرهـای ابـزاری و 
مفیـد بیشـتر در تخمیـن انجـام می دهـد 

.)2006 )رودمـن، 
اعتبـار پارامترهـای تخمینـی بدسـت 
از   GMM سیسـتم  از  اسـتفاده  بـا  آمـده 
سـال 1998، بـه ایـن مـوارد بسـتگی دارد: 
محدودیت هـای معتبـر، نتیجـه اسـتفاده 
از ابزارهـا و عـدم وجـود خـود همبسـتگی 
مرتبـه دوم. مـا آزمـون سارگان-هانسـن را 
کردیـم تـا شناسـایی محدودیت هـا،  اجـار 
فرضیـه  تحـت  بنابرایـن  کنیـم  آزمـون  را 
صفـر، ابزارهـا معتبـر بودنـد. آزمـون آرالنـو-
اجـازه  مـا  بـه   )2(AR و   )1(AR بـرای  بانـد 
کنیـم. می دهـد تـا شـرط دوم را تسـت 

طبـق روش رودمـن )2006(، سیسـتم 
GMM از مـدل عمومـی 1998 شـامل ایـن 

موارد اسـت:

معادله )1( 
معادلـه )1( را می تـوان بـه صـورت زیـر 

کـرد: بازنویسـی 

بـه  مطالعـه  عمومی جهـت  مـدل 
بـود: خواهـد  زیـر  صـورت 

Perfit= β1genderit + β2sizeit+
β3ageit+β4regionit+β5sec-

torit+εit

3. نتایج
3-1. آمارهای توصیفی

اسـتفاده  متغیرهـای  توصیفـی  آمارهـای 
شـده در ایـن مطالعـه، در جـدول 2 ارائـه 

شـده انـد.
شـرکت های  سـازی  مشـخص  بـا 
می رسـد  بنظـر  خالـص،  نتیجـه  نمونـه، 
دارایـی  یـورو،   234690 میانگیـن  یـک 
ROA ،630 ،10،948 برابـر بـا 25 درصـد، 
گـردش  محـدوده 6825660،  در  فـروش 
کارکنـان، بطور  مالـی 6،964،120  و تعـداد 
از  هـر شـرکت خانوادگـی  در  میانگیـن 59 
نظـر انـدازه، شـرکت های خانوادگـی دارای 
کوچـک،  شـرکت های  وزن،  بیشـترین 
یـا  بـا وزن 46.5 درصـد، شـرکت های ریـز 
خـرد بـا 26/8 درصـد می باشـند درحالـی 
درصـد   21/3 متوسـط  شـرکت های  کـه 
درصـد   5/3 تنهـا  بـزرگ  شـرکت های  و 
میانگیـن  سـن  می دهنـد.  تشـکیل  را 
شـرکت های تحلیـل شـده 25 سـال بـود. 
شـرکت های  مـکان  و  موقعیـت  مـورد  در 
که یک  خانوادگـی، نمونـه نشـان می دهد 
تعـداد برابـر )14/4 درصـد( از شـرکت های 
مرکـزی  و  شـمالی  مناطـق  در  خانوادگـی 
منطقـه  در  درصـد   58/9 دارد؛  وجـود 
کانشـهری لیسـبون واقع شـده اند، 7/7 
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درصـد در آلنتیجـو، ½ درصـد در آلـگاروه، 
1/1 درصد در منطقه خودمختار آزورس و 
1/3 درصـد در منطقـه خودمختار مادیرا.
باالتریـن  بـا  فعالیـت  بخش هـای 

و  سـاخت  از:  عبارتنـد  نمونـه  در  درصـد 
 25/7( تجـارت  درصـد(،  تولیـد)22/3 
درصـد(.   32/9( خدمـات  و  درصـد( 
از  قـدری  گردشـگری  و  کشـاورزی 

بـا  ترتیـب  بـه  دیگـر  فعالیـت  بخش هـای 
در 58  هسـتند.  دور  درصـد  و 6/6   6/1
درصـد از شـرکت های خانوادگـی، حداقـل 
دارد. وجـود  مدیـره  هیئـت  در  زن  یـک 
تحلیـل  ایـن  توجـه  و  کیـد  تا گرچـه  ا
بـود  جالـب  امـا  اسـت  جنسـیت  تاثیـر 
بـا  را  پرتغـال  مناطـق  بیـن  تفاوت هـا  کـه 
مسـتقل  متغیرهـای  مجموعـه  بـه  توجـه 
باقیانـده مـورد تحلیـل، نیـز مـورد مطالعـه  
قـرار دهیـم، بنابرایـن بیاییـم جـدول 3 را 

کنیـم. تحلیـل 
کارکنان، مشـاهده  بـا توجـه بـه تعـداد 
در  خانوادگـی  شـرکت های  کـه  می شـود 
مناطـق آلنتجـو، آلـگاروه و مادیـرا، تعـداد 
کارکنـان را دارنـد و بعـد از آن منطقـه  کمتـر 
لیسـبون،  کانشـهری  منطقـه  و  مرکـزی 
و  کارمنـد(   72( آزورز  منطقـه خودمختـار 
کارمنـد(  در نهایـت، منطقـه شـمالی )116 
بشـتری  کارکنـان  تعـداد  میانگیـن،  بطـور 

دارنـد.
منطقـه  در  شـرکت ها  تریـن  جـوان 
بـا میانگیـن  آلنتجـو  و  خودمختـار مادیـرا 
کـه  درحالـی  انـد  شـده  واقـع  سـال   15
منطقـه  در  شـرکت ها  قدیمی تریـن 
سـال،   79 میـزان  بـه  آزورس  خودمختـار 

انـد. شـده  واقـع 
جنسـیت  متغیـر  توزیـع  مشـاهده  بـا 
در مناطـق پرتقـال در نمونـه، تاییـد شـد 
کـه جنسـین زن در هیئـت مدیـره در هـر 
نـدارد؛  وجـود  آزورس  خانوادگـی  شـرکت 
کسـب و  در منطقـه آلـگاروه، 25 درصـد از 
کارهـای خانوادگـی حداقـل یـک عضـو زن 
لیسـبون،  در  دارنـد؛  شـرکت  مدیریـت  در 
شـرکت ها  مدیـره  هیئـت  در  جنسـیت 

nمیانگینSD

1,68323.469323.547درآمد خالص

1,6831,094.8633,432.803دارایی ها

ROA1,6830.2504.551

1,683682.5661,651.229فروش

VolBuss1,683696.4121,682.826

NumWorkers1,68359.436185.927

Age1,68324.73319.162

DumGender1,6830.5850.493

DumMicro1,6830.2680.443

DumSmall1,6830.4650.498

DumMedium1,6830.2130.410

DumLarge1,6830.0530.225

DumNort1,6830.1440.351

DumCenter1,6830.1430.350

DumLisbon1,6830.5890.492

DumAlent1,6830.0770.267

DumAlgar1,6830.0210.145

DumAcores1,6830.0110.103

DumMadeira1,6830.0130.113

DumAgric1,6830.0610.239

DumConst1,6830.0430.202

DumManufat1,6830.2230.416

DumCom1,6830.2570.437

DumServ1,6830.329 0.470

DumTuris1,6830.0660.248

جدول 2- آماره های توصیفی کلی
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بسـیار مشـابه اسـت؛ در منطقـه آلنتجـو، 
61/5 درصـد از شـرکت ها دارای جنسـیت 
شـرکت های  مدیـره  هیئـت  در  مونـث 
عـدد  شـمالی  منطقـه  دارنـد؛  خانوادگـی 
69/1 درصـد را نشـان می دهـد و منطقـه 
از شـرکت های  مرکـزی تنهـا 16/5 درصـد 
در  خانـم  عضـو  یـک  حداقـل  خانوادگـی، 

ندارنـد. شـرکت 
طبـق  شـرکت ها،  توزیـع  ماحظـه  بـا 
انـدازه و منطقـه، در ایـن نمونـه می تـوان 
که در شـمال، توزیع بسـیار  ماحظه نمود 
کوچـک و  مشـابه سـه بعـد شـرکت )خـرد، 
متوسـط(، وجـود دارد، شـرکت های بزرگتر 
را  شـمال  در  درصـد   18/5 تنهـا  عبـارت 
دارنـد؛ در مرکـز، لیسـبون وآلنتاجـو، تاییـد 
شـرکت های  شـرکت ها  نصـف  کـه  شـده 
کوچـک هسـتند و هیـچ شـرکت بزرگـی در 

مرکـز و آلنتجـو، و در آلـگاروه وجـود نـدارد و 
در منطقـه خودمختـار مادیـرا، 100 درصد، 
کوچـک هسـتند و در منطقه  شـرکت های 
شـرکت های  تنهـا  آزورس،  خودمختـار 

متوسـط وجـود دارنـد.
هـر  در  کـه  بخش هایـی  بـه  توجـه  بـا 
می دهنـد،  نشـان  بـارز  را  خـود  منطقـه 
کـه  می شـود  مشـاهده  میانگیـن،  بطـور 
در شـمال، تمرکـز بیشـتر سـاخت و تولیـد 
)37/8 درصـد( و خدمـات )36/6 درصد( 
و بـرای بخـش تجـار و سـاخت و سـاز، بـه 
داریـم؛  را  درصـد    8/8 و   16/8 ترتیـب 
و  سـاخت  بخـش  شـمال،  مثـل  مرکـز،  در 
( و بعـد  تولیـد، باالتریـن درصـد )%47/9 
خدمـات  درصـد(،   14/8( تجـارت  آن  از 
گردشـگری )14/5 درصـد(  )16/9 درصـد(، 
درصـد(   2( سـازی  سـاختمان  بخـش  و 

وجود دارند؛ در لیسبون، با 44/3 درصد، 
تجـاری  آن  از  بعـد  و  خدمـات  بخـش  مـا 
 13/5( سـاز  و  سـاخت  و  درصـد(   24/2(
 ،)%7/8( گردشـگری  و  داریـم،  درصـد( 
سـاختان سـازی )5/6 درصـد( و در نهایـت 
کشـاورزی بـا 4/6 درصـد، داریم؛ در آنتجو، 
کشـاورزی  کـه انتظـار می رفـت،  همانگونـه 
آن  از  بعـد  و  درصـد(   43/8( بـود  غالـب 
باقیمانـده  و  تولیـد)30 درصـد(  و  سـاخت 
26/2 درصـد، بـه تجـارت اختصـاص داده 
بـه  بخش هـا  ایـن  آلـگاروه،  در  می شـود؛ 
گردشـگری  صـورت برابـر توسـط تجـارت و 
درصـد  مادیـرا،  در  و  انـد  شـده  تقسـیم 
یکسـان )40/9 درصـد( در سـاخت و تولیـد 
کـه سـاختمان  و تجـارت داریـم، درحالـی 
سـازی، 18/2 درصـد باقیمانـده را تشـکیل 

می دهـد.

مادیراآزورسآلگاروهآلنتیجولیسبونمرکزیشمال

NumWorkers116445523267231

Age34242222277915

)%(DummyGender69.183.551.161.525081.8

)%( DummyMicro23.59.534.423.1000

)%( DummySmall29.650.546.256.21000100

)%( DummyMedium28.44014.920.701000

)%( DummyLarge18.504.50000

)%( DummyAgric004.643.82500

)%( DummyConst8.82.15.600018.2

)%( DummyManufat37.847.913.5300040.9

)%( DummyCom16.818.624.226.2755040.9

)%( DummyServ36.616.944.30000

)%( DummyTuris014.57.800500

جدول 3. آمارهای توصیفی براساس منطقه
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بـا ماحظـه متغیـر جنسـیت، با بررسـی اینکه تنوع جنسـیت 
در هیئـت مدیـره چگونـه در مـدت زمـان تحـت تحلیـل تغییـر و 
که سـطوح  تکامل داشـته اسـت، شـروع می کنیم و مشـاهده شـد 
کـم و بیـش بـه مقـدار میانگیـن نمونـه ثابـت باقـی مانـده  درصـد، 
کثـر 59 درصـد )در سـال 2011( و حداقـل 57/5  کـه حدا اسـت 
درصد )در سـال 2013( از زنان در سـمت های مدیریتی بوده اند.
تحلیـل  ایـن  در  دیگـر  جنبـه  تعـدادی  تحلیـل  همچنیـن 

کنیـد.  توجـه   6 تـا   4 جـداول  بـه  اسـت؛  پذیـر  امـکان  توصیفـی 
و  خـرد  شـرکت های  در  مـردان  کـه  می دهـد  نشـان   ،4 جـدول 

هسـتند. تـر  غالـب  کوچـک، 
کـه  کشـور بـه مناطـق، جـدول 5، نشـان می دهـد  بـا تقسـیم 
تنهـا در شـرکت های خانوادگـی در لیسـبون و آلـگاوره، مـردان در 
هیئـت مدیـره شـرکت، غالـب هسـتند. در مناطـق دیگـر، درصـد 

بیشـتر شـرکت ها بـا زنـان در هیئـت مدیـره وجـود دارد.
در  جنسـیتی،  بنـدی  تقسـیم  شـده،  مطالعـه  نمونـه  ایـن 
را  مختلـف  فعالیـت  بخش هـای  در  شـرکت،  مدیـره  هیئـت 
کـه در بخش هـای  نشـان می دهـد. جـدول 6، نشـان می دهـد 
گرچـه بـارز نبودنـد، امـا  گردشـگری، ا کشـاورزی، سـاخت و سـاز و 
درصد بیشـتری از مردان در هیئت مدیره شـرکت های خانوادگی 
گیری هـای ماورونیـو- در نمونـه وجـود داشـت. نتایـج، نتیجـه 
سـردان و لوپز-نیکوالس )2017( را تایید می کنند، مثل خدمات 
کـه در آن باالتریـن درصـد زنـان وجـود داشـت، و بنابرایـن نشـان 
کـه  دهنـده بـه اصطـاح »اثـر جنسـیتی« براسـاس بخـش اسـت 
گسـیبرت لوپـز و همـکاران )2009(، واتسـون و همـکاران  توسـط 
گرفـت. )2002( و اسـمیت و همـکاران )2006( مـورد اشـاره قـرار 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  همبسـتگی  ماتریـس   ،AI جـدول 
هسـتند  درصـد   50 زیـر  شـده  ارایـه  مقادیـر  کـه  می دهـد  نشـان 
کـه مسـئله همخطـی متغیرهـا مشـکل سـاز  گویـای آن اسـت  و 

.)2010 پورتـر،  و  )گوجاراتـی  نیسـت]4[ 

3-2. تحلیل و بحث در مورد نتایج
جـدول AII، نتایـج رگرسـیون ها بـرای مدل های GMM سیسـتم 
کت هـا، نتایـج آزمـون والـد،  تابلویـی دینامیـک، بـا آمـاره z در برا
سـارگان- آزمـون  و   )2(AR و   )1(AR بـرای  آرالنو-بانـد  آزمـون 

هانسـن را نشـان می دهـد.
 varsales،( وابسـته  متغیرهـای  از  کـدام  هـر  بـرای  مـدل  سـه 
کـه  کردیـم  کردیـم و مشـاهده  volbusass، varbolbus( را آزمـون 
نمی توانیـم فرضیـه صفـر عـدم اعتبـار )روایـی( ابزارهـای اسـتفاده 
کنیم. همچنین، نتایج آزمون خود همبستگی مرتبه  شده را رد 
کـه نمی توانیـم فرضیـه صفـر عـدم وجـود  دوم نشـان می دهنـد 
نتایـج،  ایـن  براسـاس  کنیـم.  رد  را  دوم  مرتبـه  خودهمبسـتگی 

جدول 4- توزیع جنسیت براساس اندازه شرکت

جدول 5 - توزیع جنسیت براساس منطقه

جدول 6- توزیع جنسیت براساس بخش تجاری

جنسیت مرد )%(جنسیت زن )%(

DumMicro22.333.2

DumSmall 43.9 50.2

DumMedium26.514.0

DumLarge7.32.5

جنسیت مرد )%(جنسیت زن )%(

DumNort17.110.7

DumCenter20.55.7

DumLisbon51.569.4

DumAlent8.17.1

DumAlgar0.02.5

DumAcores0.93.8

DumMadeira1.80.5

جنسیت مرد )%(جنسیت زن )%(

DumAgric4.87.7

DumConst3.65.1

DumManufat26.716.0

DumCom24.623.5

DumServ35.429.5

DumTuris3.910.3
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بـرای  آمـاده  و  معتبـر  می تـوان  را  نتایـج 
گرفـت. تفسـیر در نظـر 

نشـان   AI جـدول  در  شـده  ارائـه  نتایـج 
که عملکـرد را می تـوان از طریق  می دهنـد 
 varsales، volbusass یعنـی  متغیـر،  سـه 
کنیـم. از ایـن  گیـری  و varvolbus، انـدازه 
مقادیـر  کمتریـن   ،volbusass مـورد،  سـه 
بنابرایـن،  و  داشـت   Wald ازمـون  بـرای 
آمـاری  معنـاداری  بـا  کمتـر  متغیرهـای 

داشـت.
بحـث  بـه  کنـون  ا تاثیـرش  و  متغیـر  هـر 

می شـوند. گذاشـته 
متغیـر اصلـی مطالعـه شـده، جنسـیت در 
سـطح مدیریـت، تاثیـر مثبتـی بـر عملکـرد 
 1 سـطح  در  و  داشـت  خانوادگـی  شـرکت 
درصـد معنـادار بـود. بنابرایـن H1 تاییـذد 
می شـود. ایـن نتیجـه با یافته هـای دانس 
کامپبـل و مینگوئـز- و همـکاران )2007(، 
 )2013( چالوهـی  و  خلیفـه   ،)2008( ورا 
=نیکـوالس  لوپـز  و  مورنیو-سـردان  و 
)2017( همخانـی دارد. می توانیـم نتیجـه 
کـه وجـود زنـان در مدیریـت،  کنیـم  گیـری 
شـرکت های  در  عملکـرد  بـر  مثبتـی  تاثیـر 
بـا حضـور  خانوادگـی پرتقالـی در مقایسـه 
دارد. مشـخصات مخصـوص  مـرد،  همـه 
ایـن  بخصـوص  خانوادگـی،  شـرکت های 
تضمیـن  نگـران  خانـواده  کـه  حقیقـت 
اسـت،  نسـل  چندیـن  در  خـود  وجـود 
مطلوبـی  محیـط  ابتـدا  می رسـد  بنظـر 
پسـت های  در  زنـان  و صعـود  رشـد  بـرای 
از  اینکـه،  بیـاورد و دوم  مدیریتـی بوجـود 
در  کـه  احتمالـی  سـازمانی  تفاوت هـای 
ادبیـات بـه آن به عنوان یکـی از علت های 
در  شـده  گـزارش  جنسـیتی  تفاوت هـای 

را حـذف  اشـاره شـده،  بعضـی مطالعـات 
کـرد. خواهـد 

تحلیـل تاثیـر جنسـیت بـر عملکـرد شـرکت 
کـردن اثـرات انـدازه،  کنتـرل  خانوادگـی، بـا 
سـن، منطقـه و بخـش تجـاری، بـا نظریـه 
دارد  همخوانـی  پایـدار،  خانـواده  تجـاری 
خانوادگـی  سیسـتم های  کـه  نظـر  ایـن  از 

و تجـاری تحـت تاثیـر تغییـرات محیطـی و 
قـرار می گیرنـد. سـاختاری 

به  سیستم   GMM تخمینگر  از  استفاده 
عنوان مدل داده های تابلویی دینامیک، 
کردن با مسئله  کار  یک روش راحت برای 
علیت معکوس احتمالی در مطالعه تاثیر 
جنسیت بر عملکرد شرکت ها، بود و به ما 
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نتایج  کنیم  گیری  نتیجه  که  داد  امکان 
با این متغیر، مقاوم  رابطه  ارائه شده در 
مربوطه  ادبیات  در  بنابراین،  و  هستند 

می تواند مشارکت داشته باشد.
کردن تاثیر اندازه بر عملکرد  کنترل  برای 
 dim1( متغیر  سه  خانوادگی،  شرکت 
نتایج  شدند.  استفاده   )dim3 و   dim2,

متغیرها  همه  برای  مثبت  عامت  یک 
را  درصد   1 سطح  در  آماری  معناداری  و 
نشان می دهند )بجز برای مدل 1 با متغیر 
وابسته volbusass، که در 1 درصد معنادار 
می شود.  تایید   H2 بنابراین  است(. 
کارنانی  و  فیگنباوم  یافته های  با  نتایج 
گودارد و همکاران )2005(، دابس   ،)1991(

نونس  و  سراسکیرو   ،)2007( و هاملیتون 
)2008( و المپاداریوس و همکاران )2017( 
کلی شرکت ها  به طور  ادبیات مربوط  در 
ارائه  خانوادگی،  شرکت های  برای  و 
و  شده توسط دانس و همکاران )2007( 
 )2017( لوپز-نیکوالس  و  مورنو-سردان 

همخوانی دارند.
امکان  گیری  نتیجه  این  بنابراین 
به  بزرگتر  اندازه  بگوییم  که  است  پذیر 
تا  میدهد  اجازه  خانوادگی  شرکت های 
فعالیت ها  در  شده  گرفته  بکار  منابع  از 
استفاده کارآمدتری داشته باشند، قدرت 
تامین  با  بیشتری  کره  مذا و  زنی  چانه 
را  خود  اعتبار  باشند،  داشته  کنندگان 
دسترسی  بنابراین،  و  بخشند  بهبود 
کلیدی داشته باشند.  آسان تر به منابع 
تقارن  عدم  نتیجه  اثرات  این  همچنین 
و  مدیران  صاحبا،  بین  کمتر  اطاعات 
توسط  ارائه شده  عمومًا  گذاران  سرمایه 
که این به معنای  شرکت های بزرگتر دارند 
سطح  و  ورشکستگی  کمتر  احتمال 

خاصی از ضمانت.
عامت  یک   ،)age( سن  مستقل  متغیر 
منفی دارد)بجز در مدل 2 با متغیر وابسته 
volbusass( و در سطح معناداری 1 درصد، 
اعتبارسنجی  همچنین  است.  معنادار 
خانوادگی  شرکت  که  بحث  این  و   H3
کمتر  آن  باشد، عملکرد  هرچه قدیمی تر 
این  است.  پذیر  امکان  بود،  خواهد 
نتیجه با نتایج شین و ونکاتارامان )200(، 
کاروالیو  و دی   )2011( همکاران  و  روکا  ال 
کلی همه  بطور  برای  و همکاران )2013( 
شرکت های  بخصوص  برای  و  شرکت ها 
ریب  و  آندرسون  مقاالت  با  خانوادگی 
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)2003(، همخوانی دارند.
شده،  استفاده  نمونه  در  که  آنجا  از 
خانوادگی  شرکت های  سن  میانگین 
این شرکت ها در مرحله  25 سال است، 
خود  حیات  چرخه  از  تری  پیشرفته 
آمده  بدست  نتیجه  بنابراین،  هستند. 
با مرحله شرکت در نظریه چرخه حیات، 
همخوانی دارد، همراه با این هدف میانی 
اینکه این شرکت ها به نرخ رشد و عملکرد 
و  لودرر  نمی کنند.  پیدا  دست  باالیی 
که این  وائلچلی )2010(، نشان می دهند 
بخاطر  عملکرد  و  سن  بین  منفی  رابطه 
سازمانی  ناپذیری(  )انعطاف  صلبیت  
و  منسوخ  که  هستند  دارایی هایی  و 
وادار  را  ما  نتیجه  این  اند.  قدیمی شده 
شرکت های  اهمیت  مورد  در  که  می کند 
خانوادگی برای سرمایه گذاری برای حفظ 
برای  همچنین  و  خود  نوآوری  سطح 
جلوگیری از منسوخ شدن و قدیمی شدن 

دارایی های خود، مهم است.
با توجه به تاثیر منطقه بر عملکرد شرکت 
ساختگی  متغیرهای  کثر  ا خانوادگی، 
 1 )بین  آماری  معناداری  شده،  استفاده 
و 10 درصد دارند(، مگر برای سه مدل با 
که در آن تنها   ،volbusass متغیر وابسته
درصد،   10 سطح  در   ،Dum_Nort متغیر 
معنادار است. تفسیر این نتایج مستقیم 
که ما در حال تحلیل  از این نظر  نیست 
بنظر  اما  هستیم،  ساختگی  متغیرهای 
باشد  داشته  وجود  این شواهد  می رسد 
خانوادگی  یک شرکت  که  ای  منطقه  که 
واقع شده، بر عملکرد آن تاثیر می گذارد، 
لیسبون  و  که منطقه شمالی  به صورتی 
دارای بیشترین مقادیر تخمین زده شده 

هستند. بنظر می رسد این نتیجه نشان 
واقع  خانوادگی  شرکت های  که  می دهد 
باالتر  سطوح  منطقه،  دو  این  در  شده 
واقع  با شرکت های  مقایسه  )در  عملکرد 
شده  ماحظه  مناطق  و  مادیرا  در  شده 
جهت  شواهدی  بنابراین،  دارند.  دیگر( 

اعتبار یابی H4، حاصل شد.
با نتایج برد و ونبرگ )2014(،  این نتایج 
و  استوف  و   )2015( استورای  و  کوکولللی 
همکاران )2015(، همخوانی دارد، کسانی 
که عملکرد شرکت های  گرفتند  که نتیجه 
منطقه  و  مکان  تاثیر  تحت  خانوادگی 

اشان قرار می گیرد.
که  در آخر اینکه، با توجه به متغیرهایی 
را  خانوادگی  شرکت  تجاری  بخش  اثر 
کثر  که ا استخراج می کنند، دیده می شود 
هستند،  معنادار  ساختگی،  متغیرهای 
نوع  پنج  برای  عامت  همخوانی  اما 
بخش تجاری تحلیل شده وجود ندارد. 
بخش  که  کنیم  اشاره  این  به  می توانیم 
آن  عملکرد  بر  خانوادگی  شرکت  تجاری 
بگوییم  نمی توانیم  اما  می گذارد،  تاثیر 
که یک بخش خاص تاثیر بیشتری بر آن 
عملکرد دارد. این نوع نتیجه، با ادبیات 
همخوانی دارد، زیرا هیچ مطالعه ای پیدا 
که نتایج شفافی در مورد تاثیر این  نشد 

متغیر ارائه دهد.

4. نتیجه گیری
هدف این مطالعه، تحلیل تاثیر جنسیت، 
در سطح مدیریت بر عملکرد شرکت های 
اندازه  اثرات  کردن  کنترل  با  خانوادگی 
بخش  و  منطقه  شرکت،  سن  شرکت، 

فعالیت بود.

خانوادگی  شرکت های  از  نمونه  یک 
»انجمن شرکت های  به  متعلق  غیرمالی 
خانوادگی پرتغالی« در دوره 2006 تا 2014 
و مدل های داده های تابلویی دینامیک، 

استفاده شدند.
نتایج تجربی، اجازه می دهند این نتیجه 
در  جنسیت  که  باشیم  داشته  را  گیری 
سن  شرکت،  اندازه  مدیریت،  سطح 
تجاری  بخش  و  شرکت  منطقه  شرکت، 
عملکرد  مهمی برای  عوامل  شرکت، 
بنابراین  هستند.  خانوادگی  شرکت 
مدیریت  در  خانم  عنصر  یک  داشتن 
شرکت خانوادگی، تاثیر مثبتی بر عملکرد، 
افراد  تنها  با  شرکت هایی  با  مقایسه  در 
مرد، دارد؛ هرچه اندازه شرکت خانوادگی 
است؛  بهتر  آن  عملکرد  باشد،  بیشتر 
هرچه شرکت قدیمی تر شود، عملکرد آن 
پایین تر می آید و منطقه و بخش فعالیت 
عملکرد  بر  که  هستند  عواملی  شرکت، 

شرکت خانوادگی تاثیر می گذارند.
چندین  در  مشارکت هایی  مطالعه،  این 
عملی  ادبیات،  می دهد:  ارائه  سطح 
ادبیات،  سطح  در  گذاری.  سیاست  و 
دو  در  داللت هایی  که  کرد  ذکر  می توان 
شرکت  پژوهش  برای  دارد:  وجود  بعد 
کمیت  حا پژوهش  برای  و  خانوادگی 
بر  مشارکت هایی  امر  این  شرکتی. 
ادبیات مربوط به شرکت های خانوادگی، 
بخصوص در مورد اثر جنسیت بر عملکرد 
شرکت خانوادگی و در مورد اثرات اندازه، 
شرکت  تجاری  بخش  و  موقعیت  سن، 
نتایج  دارد.  آنها،  عملکرد  بر  خانوادگی 
کنیم  گیری  نتیجه  که  می شوند  باعث 
بر  مثبتی  تاثیر  مدیریت،  در  زنان  وجود 
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پرتغالی  خانوادگی  شرکت های  عملکرد 
باشد.  مردان داشته  با فقط  مقایسه  در 
کسب  خاص  مشخصات  حقیقت،  در 
برای  نگرانی  کار خانوادگی، بخصوص،  و 
حفظ شرکت تحت مالکیت خانواده، یک 
فراهم می کند  این  برای  محیط مطلوب 
که زنان به سمت هایی در سطح مدیریت 
که  همانگونه  می کند.  فراهم  تجاری، 
 )2017( لوپز-نیکوالس  و  مورنو-سردان 
ارزش های  شدن  کم  حا کردند،  ذکر 
اجتماعی- ثروت  حفظ  خانوادگی، 
هیجانی )عاطفی( و برنامه ریزی جایگزین 
فراهم  را  امکان  این  زنان  برای  پروری، 
را  خود  مدیریتی  پست های  تا  می کند 
کنند، بخصوص هنگامی که ودار  آزمایش 
شوند  بازنشسته  مدتی  برای  می شوند 
و بعدًا بتوانند به سمت خود برگردند. با 
استفاده از سیستم GMM به عنوان مدل 
توجه  با  و  دینامیک،  تابلویی  داده های 
آزمون ها،  برای  آمده  بدست  نتایج  به 
بیشتر  بودن  مناسب  مورد  در  می توانیم 
این نوع مدل برای مطالعه تاثیر جنسیت 
شرکت  عملکرد  بر  مدیریت  سطح  در 
کنیم. استفاده  گیری  نتیجه  خانوادگی، 
از این مدل ها، بررسی مناسب دو مسئله 
ذکر شده در ادبیات درباره این موضوع، 
در  معکوس  علیت  و  درونزادی  یعنی، 
مطالعه تاثیر جنسیت بر عملکرد شرکت 
این مدل ها همچنین  اجازه می دهد.  را 
وابستگی  اثرات  تا  می دهند  اجازه  ما  به 
متغیر  گذشته  ارزش های  با  رابطه  در  را 
اینکه  عملکرد-،  شده-  مطالعه  وابسته 
چگونه عملکرد تکامل یافته یک شرکت 
خانوادگی در گذشته، بر ارزش عملکرد آن 

کنیم. در امروز تاثیر می گذارد، را استخراج 
ادبیات  در  مشارکت ها  به  توجه  با 
تنوع  که  شد  تایید  شرکتی،  کمیت  حا
عملکرد  بر  مثبتی  تاثیر  مدیره  هیئت 
دادند  نشان  نتایج  و  می گذارد  شرکت ها 
عملکرد  مدیریت،  در  زنان  حضور  که 
این  به  می بخشد.  تقویت  را  شرکت ها 
صورت، همچنین این در تعمیق دانش 
کلی  بطور  بر  جنسیت  تاثیر  مورد  در 

عملکرد شرکت، مشارکت می کند. 
نشان  عملی،  داللت های  به  توجه  با 
دادند اینکه وجود زنان در مدیریت تاثیر 
خانوادگی  عملکرد شرکت های  بر  مثبتی 
که شرکت های خانوادگی در  دارد، نقشی 
حداقل ساختن ضرر و زیان های مرتبط با 
»استعداد زنان« در اقتصاد دارند را تایید 
و  مرونیو-سردان  که  )همانگونه  می کند 
کرده  اشاره  آن  به   2017 لوپز-نیکوالس، 
خانوادگی  شرکت های  بنابراین،  اند(. 
باید رسمًا مشارکت مهم زنان در مدیریت 
تشخیص  و  کنند  درک  را  شرکت ها  این 
نتیجه قطعًا  این  از سوی دیگر،  و  دهند 
به عنوان انگیزه ای برای زنان برای صرف 
تاش بیشتر جهت حذف موانع موجود و 
تاش برای  دستیابی به سطوح موفقیت 
بدان  مردان  که  سطوحی  با  مشابه 
دست یافته اند، عمل می کند. می توانیم 
که شرکت های خانوادگی باید به  بگوییم 
عنوان یک مدل یا الگو برای شرکت های 
که  کندن، بدان معنا  غیر خانوادگی عمل 
بنابراین  و  بگیرند  بهره  زنان  استعداد  از 
افزایش  را  زنان در سطح مدیریت  تعداد 

دهند.
سیاستی،  داللت های  مورد  در  آخر،  در 

و  قدرت  شرکت  نوع  این  که  آنجایی  از 
جهانی  تجاری  بخش  در  زیادی  سهم 
تاثیر  با  نیز استثنا نیست،  پرتغال  و  دارد 
توصیه  شغل،  خلق  و   GDP بر  قوی 
به  ای  ویژه  توجه  دولت ها  که  می شود 
این نوع شرکت داشته باشند، بخصوص 
که  نمود  ماحظه  می توان  اینکه  بخاطر 
شرکت های خانوادگی می توانند وسایل و 
کاهش نابرابری جنسیتی در  ابزاری برای 
مدیریت شرکت ها باشند. بنابراین، ایجاد 
کارهای  و  کسب  هدف  به  سیاست ها 
تنظیم شکل های  و  با تعدیل  خانوادگی 
تامین  منابع  خلق  حتی  یا  مالی  تامین 
خانوادگی،  شرکت های  برای  ویژه  مالی 
و  شرکت ها  این  گسترش  و  توسعه 
را  جنسیتی  نابرابری  کاهش  بنابراین 
ممکن می سازد. همچنین، همانگونه که 
گونزالز )2015( بیان شد،  توسط زینگ و 
به  را  خود  سیاست های  باید  دولت ها 
جهت متوازن کردن ریاست زنان همراه با 

رهبری زنان، توسعه دهند.
نبوده  محدودیت  بدون  مطالعه  این 
گزینه هایی  امر  نتیجه همین  و در  است، 
برای پژوهش های بعدی فراهم می سازد. 
از تنها  حقیقت پایگاه داده تشکیل شده 
می توان  را  پرتغالی  خانوادگی  شرکت های 
گرفت و  به عنوان یک محدودیت در نظر 
مطالعه  این  که  می شود  بنابراین، جالب 
تکرار  دیگر  کشورهای  از  داده هایی  با  را 
کنیم. بخاطر اینکه ما در مورد شرکت های 
آن  در  که  می کنیم،  بحث  خانوادگی 
مشخصات مرتبط با خانواده مهم هستند، 
هرگاه که گردآوری داده ها امکان پذیر باشد، 
باید استفاده شود.  نیز  ترکیبی  روش های 
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با توجه به متغیر منطقه، جالب می شود 
را  مختلف،  ای  منطقه  ترکیبات  تاثیر  که 
یک  جنبه های  ماحظه  با  مثال،  برای 
مکان ساحلی یا داخل سرزمینی در کشور، 
کار می تواند  مورد ماحظه قرار دهیم. این 
مشخصات مختلف مناطق را بهتر استخراج 
را  مختلفی  ترکیبات  اینکه،  درآخر  کند. 
مورد  فعالیت  بخش  با  رابطه  در  می توان 
ماحظه قرار داد تا بتوان مشخصات بخش 

خاص را استخراج کرد.

نکات:
1- دسته بندی آنها طبق 25 بخش

به  نمونه  کردن  تقسیم  با  آنها   -2
کردند:  شروع  اصلی  فعالیت  گروه  شش 
کشاورزی، جنگلداری و معدن؛ ساخت و 
ساز؛ ساخت و تولید؛ تجارت؛ خدمات و 
گروه های  نتیجه خرده  ؛ و در  گردشگری 
شرکت های فنآوری باال و غیرفنآوری باال 

کردند. را ایجاد 

3- یک شرکت بزرگ را مورد ماحظه قرار 
مقدار  دیگر،  موارد  همه  که  هرگاه  دادند 

صفر داشته باشند.
4- استثناء در متغیرهای فروش و گردش 
انتظار  که  همانگونه  دارد،  وجود  مالی 
بطور  هرگز  متغیر  دو  این  اما  می رفت، 
همزمان در این مدل ها استفاده نشدند. 

جدول AI. ماتریس همبستگی

جدول AII. نتایج مدل های رگرسیون

نکات: *، * * ، به ترتیب معنادار در سطح 1 و 5 درصد.
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